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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 1714-04-430-210/2005/2 Ob-23894/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo
rezervnih delov za prevozna sredstva, št.
430-210/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa je dobava rezervnih
delov za prevozna sredstva Ministrstva
za notranje zadeve Republike Slovenije,
Generalne policijske uprave in policijskih
uprav, za potrebe dvoletnega obdobja, v
ocenjeni vrednosti naročila 142,596.000
SIT brez DDV, po sklopih iz priloge B.
Podrobnejši opis in obseg predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 9. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
2) Vrsta in obseg: dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke
Citroen.
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3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
22,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
2) Vrsta in obseg: dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke
Puch.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
21,275.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
2) Vrsta in obseg: dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke
Renault.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
17,492.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.30.00.00-0.
2) Vrsta in obseg: dobava rezervnih delov za prevozna sredstva blagovne znamke
Volkswagen.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
81,829.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-210/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-23969/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: reagenti in kemikalije. Ocenjena letna vrednost naročila je 420,000.000 SIT z DDV.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno naročilo oddal po omejenem postopku v skla-
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du z drugim odstavkom 19. člena Zakona o
javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23970/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika. Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
obvezilni in sanitetni material. Ocenjena
letna vrednost naročila je 200,000.000 SIT
z DDV.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-24100/05
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. 01/300-99-22, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: dobava posipnih materialov
za potrebe zimske službe.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
14.44.00.00-7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost naročila brez DDV:
1.200,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 10. 2005.
II.5) Drugi podatki: oddaja po sklopih:
1. sklop: sol za posip - natrijev klorid
NaCl 0-4 mm, vlaga 4 %,
2. sklop: sol za posip - natrijev klorid
NaCl 0-2 mm, vlaga 1 %,
3. sklop: sol za posip - natrijev klorid
NaCl 0-4 mm, vlaga 1 %,
4. sklop: sol za posip - natrijev klorid
NaCl - kamena sol 0-2 mm, vlaga 1 %,
5. sklop: raztopina za vlaženje soli
CaCl2.
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IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 00496/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2005.
DARS d.d.

Gradnje
Št. 003/2005
Ob-23958/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Branko Gabrijan, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: prostor@celje.si, internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.2) Kraj izvedbe: Celje.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: izgradnja
Bežigrajske ceste v Celju – odsek od AC
Košak do mostu čez Hudinjo in most čez
Hudinjo.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
med 200,000.000 SIT in 220,000.000 SIT.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
2. 9. 2005, gradnje 15. 11. 2005.
II.7) Predvideni datum zaključka: 31. 5.
2006.
IV.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
35100–00103/2004.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Mestna občina Celje

Storitve
Št. 1714-04-430-13/2005/3 Ob-23895/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za servisiranje
prevoznih sredstev, št. 430-13/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 61120, 61220.
II.2.3) Kategorija storitve: 01.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa je servisiranje prevoznih sredstev, in sicer vzdrževanje in
popravila prevoznih sredstev Ministrstva
za notranje zadeve Republike Slovenije,
Generalne policijske uprave in policijskih
uprav, za obdobje 2 let, v ocenjeni vrednosti naročila 249,285.000 SIT brez DDV,
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po sklopih iz priloge B. Podrobnejši opis
in obseg predmeta javnega naročila bo naveden v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 30. 9. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 61120, 61220.
2) Vrsta in obseg: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke BMW.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
40,650.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 61120, 61220.
2) Vrsta in obseg: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Ford.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
23,775.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 61120, 61220.
2) Vrsta in obseg: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Mercedes.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
24,292.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 61120, 61220.
2) Vrsta in obseg: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Opel.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
23,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 61120, 61220.
2) Vrsta in obseg: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Puch.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
45,100.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 61120, 61220.
2) Vrsta in obseg: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Renault.

3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
46,134.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 61120, 61220.
2) Vrsta in obseg: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Škoda.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
12,834.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE/CPA/CPC): 61120, 61220.
2) Vrsta in obseg: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Volkswagen.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
33,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 30. 9. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 1. 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-13/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Javni razpisi
Blago
Ob-23974/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in vgradnjo
opreme za telovadnico Medvode, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 8. 7.
2005, Ob-19206/05, se spremenita naslednji točki:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 9. 2005 do 9.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2005
ob 10. uri; Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Občina Medvode
Št. 433-01-13/2005/35

Ob-24095/05

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:
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 9. 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: 14. 9. 2005, do
11.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 9. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za ﬁnance, Prežihova
4, Ljubljana.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 1714-07/430-121/2005

Ob-24222/05

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izvedbo pasivnega dela strukturiranega ožičenja za LAN
omrežja objektov Policije, št. 430-121/2005,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 65-67
in št. 81 (popravek) z dne 15. 7. 2005 in
2. 9. 2005, Ob-19779/05 in Ob-23538/05,
se spremenita točki II.3) in IV.4) tako, da se
pravilno glasita:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od podpisa pogodbe.
VI.4) Dodatne informacije:
Tuji ponudniki predložijo pod točkama
III.2.1.1) in III.2.1.2) navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v
državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih
dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo
vseh navedenih primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo
dano pod prisego.
Opomba: rok, naveden v točki II.3) je
skrajni rok za izvedbo celotnega naročila,
pri čemer je rok za izvedbo objektov PO
Bled, PP Mozirje, PP Rače, PP Ruše, PP
Šentjur pri Celju, PU Novo mesto iz sklopa
1; EVSP Miren, PO Hrastnik, PO Medvode,
PO Šempeter pri Novi Gorici, PO Zagorje ob
Savi, PP Idrija, UKP Lj.-Šentvid iz sklopa 2
in PA Tacen – objekt 2, PA Tacen – objekt 6
iz sklopa 3, najkasneje do dne 15. 11. 2005.
Za ostale objekte pa je rok za izvedbo največ 45 dni od podpisa pogodbe.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-23728/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Bojan Rebevšek, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: bojan.rebevsek@gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si (rubrika Vprašanja in odgovori).
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si (rubrika Javna
naročila).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
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: 404-426/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nadgradnja obstoječe infrastrukture
strežnikov SUN.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacija naročnika v Ljubljani, Župančičeva 6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
2) Kratek opis: strežnik SUN Solaris s
pripadajočo licenčno opremo in konﬁguracijo.
Sklop št. 2.
2) Kratek opis: diskovni podsistem s pripadajočimi priključnimi elementi in konﬁguracijo.
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:
– sklop 1: strežnik SUN Solaris s pripadajočo licenčno opremo in konﬁguracijo,
– sklop 2: diskovni podsistem s pripadajočimi priključnimi elementi in konﬁguracijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 40 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: 30 dni po prevzemu opreme in 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:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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3. ponudnik je v preteklih treh letih (2002,
2003, 2004) ali v letošnjem letu za poljubnega naročnika (končnega kupca) opravil
vsaj tri uspešne dobave podobne opreme
poljubne blagovne znamke (za podobno
opremo sklopa 1 šteje dobava poljubnega
SUN strežnika, za podobno opremo sklopa
2 pa šteje dobava SAN. Vrednost posamezne reference ne sme biti nižja od vrednosti
ponudbe za ta sklop);
4. za vsak sklop, ki ga ponudnik ponuja:
ponudnik ima za vsako postavko opreme,
ki jo ponuja, s proizvajalcem oziroma principalom opreme, ki je predmet ponudbe, sklenjeno veljavno pogodbo oziroma dogovor za
prodajo in podporo;
5. ponudnik ima na voljo redno zaposlene kadre z vsaj naslednjimi znanji: za sklop
1 dva kadra s certiﬁkatom proizvajalca oziroma principala za servis ponujene opreme
– strežnik; za sklop 2 dva kadra s certiﬁkatom proizvajalca oziroma principala za servis ponujene opreme – SAN. Isti kader ima
lahko certiﬁkate in s tem šteje za ustreznega
za oba sklopa;
6. za vsakega od sklopov: skladnost ponujene opreme s speciﬁkacijo. Ponujena
mora biti celotna razpisana količina vseh
postavk. Vzdrževalni pogoji kot so zahtevani
v obrazcu A-7 ponudba in predračun.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– za izpolnjevanje pogoja 2: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– za izpolnjevanje pogoja 4: za vsako
postavko kopija veljavne pogodbe s principalom oziroma proizvajalcem oziroma listina, s katero je izkazana poslovna povezava
(dogovor o dobavi), iz katerega je razvidna
podpora principala za razpisan posel. Iz posamezne listine je lahko razvidno, da pokriva več postavk opreme.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja 3: razvidno iz
obrazca A-4 prijava (posebno dokazilo ni
zahtevano);
– za izpolnjevanje pogoja 5: certiﬁkati
kadrov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
pogoja o usposobljenosti kadrov;
– za izpolnjevanje pogoja 6: razvidno iz
obrazca A-10 speciﬁkacije in A-7 ponudba in
predračun (posebno dokazilo ni zahtevano).
Ponudnik za vsako ponujeno postavko predloži tehnično 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: 404-426/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 9. 2005, cena:
brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih
straneh na naslovu: http://www.praetor.si
(rubrika Javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005, do 9.30;
ponudbe morajo do roka za predložitev prispeti na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13A, 1000 Ljubljana (sprejemna
pisarna).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 26. 9. 2005
ob 10. uri; Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13A, 1000 Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-23800/05
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:
dobava polietilenske folije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni log 81,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidene količine: polietilenska folija 50.000 kg.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo
predložil bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 10% ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
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– 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,
– izjava ponudnika, da bo reklamacije
naročnika reševal v roku 8 dni,
– izjava ponudnika o dobavi blaga v roku
na zahtevano lokacijo,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 14. 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 potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti prihodkov manjših od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da ponujeno
blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 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 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 14. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2005
ob 12.30; 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: 30. 8. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 35/05
Ob-23809/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Srednja šola za gostinstvo in turizem
v Ljubljani, kontaktna oseba: Tanja Zidar,
Preglov trg 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/540-92-40, faks 01/540-85-89.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Srednja šola za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, kontaktna oseba: Tanja
Zidar, vsak delovni dan med 8. in 9. uro

po tel. 01/540-92-40, Preglov trg 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/540-92-40, faks
01/540-85-89.
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: Srednja
šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
kontaktna oseba: ponudbe sprejema Tanja
Zidar vsak delovni dan med 8. in 11. uro,
do vključno 21. 10. 2005 do 11. ure, Preglov trg 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/540-92-40, faks 01/540-85-89.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna nabava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 3.450 l, 3.716 kg.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: 6.505 kg.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: perutninsko meso, izdelki
iz perutninskega mesa in jajca.
3) Obseg ali količina: 2.093 kg in 10.610
kom.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina 1.620 kg.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: zelenjava in suhe stročnice.
3) Obseg ali količina: 13.165 kg.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: sveže in suho sadje.
3) Obseg ali količina: 4.046 kg.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
zamrznjeno sadje.
3) Obseg ali količina: 375 kg.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: konzervirana zelenjava in
konzervirano sadje.
3) Obseg ali količina: 2.663 kg.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: sadni nektarji, sokovi in
sirupi.
3) Obseg ali količina: 4.290 l.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: 5.309 kg.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: testenine.
3) Obseg ali količina: 518 kg.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz
testa.
3) Obseg ali količina: 30 kg.
Sklop št. 13
2) Kratek opis: kruh in pečeno pekovsko
pecivo.
3) Obseg ali količina: 6.881 kg.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki in
keksi.
3) Obseg ali količina: 1.051 kg.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: kakavovi izdelki, pudingi,
čaji in začimbe.
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3) Obseg ali količina: 755 kg in 100 l.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
3) Obseg ali količina: 2.511 kg in
11.161 l.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: sendviči.
3) Obseg ali količina: 15.400 kom.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago, količine navedene po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2005 in/ali konec
30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z
zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS
(za ponudbe nad 30 mio SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se ﬁnancira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24
mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnane dajatve, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji;
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop prehrambenega blaga ter da
ponudba zajema vse artikle v posameznem
sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene ﬁksne najmanj šest mesecev od datuma sklenitve
pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po opravljeni dobavi;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune vsakih 15
dni;
– da ponudnik, ki uveljavlja pravico do
pavšalnega nadomestila vstopnega davka
na dodano vrednost obrazcu predračuna

predloži dovoljenje za uveljavljanje pravice izdano s strani pristojnega davčnega
urada.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– odločba o registraciji objekta pri VURS
za ponudnike, ki so proizvajalci živil živalskega izvora;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da ima
ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila,
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi,
– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih z najmanj tremi strokovnimi
priporočili ali izjavami ponudnika v prilogi,
– izjava o kakovosti in zdravstveno-higienski neoporečnosti blaga z lastno izjavo ponudnika, da posluje skladno z načeli
HACCP sistema,
– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in nadzor kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbenih cen,
– plačilni 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 21. 10. 2005.
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
naročnika 01100-6030700814, model 00,
sklic na št. 100-100.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 10. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 10. 2005
ob 13. uri; Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9, Ljubljana.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2005.
Srednja šola za gostinstvo in turizem
v Ljubljani
Ob-23811/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Koroška lekarna, kontaktna oseba: Jožica Gracej, Ob Suhi 9, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/875-07-04,
faks 02/875-07-07, elektronska pošta: Korlek.uprava2@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Koroška lekarna, kontaktna oseba: Danilo Kozlar, Ob Suhi 9,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
031/668-187, faks 02/822-39-97, elektronska pošta: bauing@netsi.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: rekonstrukcija objekta
Lekarna Ravne – dobava in montaža opreme.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik naroča rekonstrukcijo objekta Lekarna Ravne – dobava in montaža
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ravne na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija objekta Lekarna Ravne – dobava
in montaža opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 11. 2005 in/ali konec
30. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancije za resnost ponudbe, pravočasno ter
kvalitetno izvedbo naročila ter garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji po
pravilih ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih
ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference ponudnika na primerljivi
opremi.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: komisija za odpiranje
ponudb in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2005
ob 13. uri; prostori uprave Lekarna Ravne,
Ob Suhi 9.
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: 2. 9. 2005.
Koroška lekarna
Št. 92/05
Ob-23824/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Markovci, kontaktna oseba: Zdenka Pauko, Markovci 43, 2281 Markovci, Slovenija,
tel. 02/788-88-80, faks 02/788-88-81, elektronska pošta: zdenka.pauko@markovci.si,
internetni naslov: www.markovci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN Športne opreme za večnamensko dvorano Markovci.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava športne opreme za večnamensko dvorano Markovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Markovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 9. 1. 2006 in/ali konec
15. 2. 2006.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,500.000 SIT). Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti), bančno garancijo za izpolnitev
pogodbenih obveznosti – samo v primeru,
če pri izvedbi sodelujejo tudi podizvajalci (v
višini podizvajalskih pogodb), bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
(v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami. Investitor bo pogodbena dela plačeval v roku 90 dni od uradnega prejema situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: vse, kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organih države, v kateri ima
sedež; 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; zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi
izredna uprava; ne sme biti uveden katerikoli
drug postopek podoben predhodno navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež – velja samo za ponudnike s
sedežem v tujini; ponudnik mora imeti poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež; da je ponudnik,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral; ponudnik ne sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane; ponudnik mora imeti zavarovano
svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem njegove dejavnosti, skladno
z 32. in 33. členom ZGO-1 in ZGO-1A; ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do
svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov; ponudnik mora izpolniti in podpisati
izjavo o sposobnosti izvedbe javnega naročila; ponudnik mora imeti izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika; ponudniku ne
sme biti na katerikoli način dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. Če ponudnik
sam ne izpolnjuje pogoja o registraciji dejavnosti, ga lahko izpolni komulativno (skupaj) s
svojim podizvajalcem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben za izvedbo predmetnega javnega naročila; pogoj v predmetnem postopku oddaje javnega
naročila je ta, da je znašala višina prihodkov
ponudnika v preteklem letu (2004) najmanj v
višini trikratne ponujene vrednosti ter, da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih
mesecih ni bil blokiran. Pogoj v predmetnem
postopku oddaje javnega naročila je ta, da
mora biti ponudnik sposoben ﬁnancirati izvedbo javnega naročila. Če ponudnik sam

ne izpolnjuje teh pogojev, jih lahko izpolni
komulativno (skupaj) s svojim podizvajalcem, medtem ko mora pogoj ﬁnančne sposobnosti, da ponudnikov transakcijski račun
v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran, izpolnjevati vsak podizvajalec.
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: 414-10/2005-18.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena: 20.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Markovci, št.
01368-0100017763, s pripisom "oprema za
večnamensko dvorano Markovci", pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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 28. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2005
ob 11. uri; v sejni sobi Občine Markovci,
Markovci 43, 2281 Markovci.
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: 30. 8. 2005.
Občina Markovci
Ob-23900/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-275, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava glasbenih inštrumentov za Glasbeno šolo Krško.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Glasbena šola Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): sklop št. 1: glavni besednjak, glavni
predmet: 36 31 00 00-7; sklop št. 2: glavni
besednjak, glavni predmet: 36 31 10 00-4.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Prvi sklop zajema dobavo glasbenih inštrumentov po speciﬁkaciji, drugi sklop pa
dobavo in postavitev klavirjev.
Ponudbe se lahko predložijo za en ali za
oba sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava in postavitev glasbenih inštrumentov po
speciﬁkaciji v zahtevane prostore.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 2. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT;
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
5% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 30 dneh po prejemu mesečnih računov
oziroma situacij v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo vseh družbenikov.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen …;
– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da je bil ponudnik v zadnjih 3 letih
vsaj enkrat pozitivno ocenjen kot dobavitelj
glasbenih inštrumentov vrednosti najmanj
3 mio SIT in vsaj enkrat pozitivno ocenjen
kot dobavitelj klavirja v vrednosti več kot 5
mio SIT;
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete;
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje) ter izjava ponudnika;

– potrdilo izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazec BON1/P
oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam dobav v zadnjih treh letih,
vključno z zahtevanimi obrazci;
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika;
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev;
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 28. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško, št.
01254-0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 9. 2005
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba "D".
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško,
Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Janja Špiler, tel. 07/49-81-275.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2005.
Občina Krško
Št. 025-20/2005
Ob-23901/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
Gojitveno lovišče Medved, kontaktna oseba:
Iztok Ožbolt, Reška 35, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-14-51, faks 01/893-10-54,
elektronska pošta: GL.Medved@zgs.gov.si,
internetni naslov: http://www.zgs.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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vrste žitaric (koruza, ječmen).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lovišča s posebnim namenom pri naročniku (lokacije: Tolmin, Kamnik,
Vrhnika, Postojna, Kočevska reka, Kočevje,
Maribor).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče (Lovišče s posebnim namenom Razor
Prodi).
3) Obseg ali količina: 3 tone.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Kozorog).
3) Obseg ali količina: 20 ton.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Ljubljanski
vrh).
3) Obseg ali količina: 10 ton.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Jelen).
3) Obseg ali količina: 10 ton.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Snežnik).
3) Obseg ali količina: 32 ton.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče (Lovišče s posebnim namenom Žitna
gora).
3) Obseg ali količina: 10 ton.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(Lovišče s posebnim namenom Pohorje).
3) Obseg ali količina: 5 ton.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: koruza, razsuta (Lovišče
s posebnim namenom Medved).
3) Obseg ali količina: 250 ton.
Sklop št. 09
2) Kratek opis: ječmen, razsut (Lovišče s
posebnim namenom Medved).
3) Obseg ali količina: 60 ton.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: koruza, pakirana v vreče: 3 tone
(Lovišče s posebnim namenom Razor Prodi);
2. sklop: koruza, pakirana v vreče: 20 ton
(Lovišče s posebnim namenom Kozorog);
3. sklop: koruza, pakirana v vreče: 10
ton (Lovišče s posebnim namenom Ljubljanski vrh);
4. sklop: koruza, pakirana v vreče: 10 ton
(Lovišče s posebnim namenom Jelen);
5. sklop: koruza, pakirana v vreče: 32 ton
(Lovišče s posebnim namenom Snežnik);
6. sklop: koruza, pakirana v vreče: 10
ton (Lovišče s posebnim namenom Žitna
gora);
7. sklop: koruza, pakirana v vreče: 5 ton
(Lovišče s posebnim namenom Pohorje);
8. sklop: koruza, razsuta: 250 ton (Lovišče s posebnim namenom Medved);
9. sklop: ječmen, razsut: 60 ton (Lovišče
s posebnim namenom Medved).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sklop: 1 do 9; do 20. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 30 dni po potrditvi računa.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran oziroma da ima
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, 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;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisna dokumentacija se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 954. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 9. 2005 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2005
ob 12. uri; Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-23903/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, kontaktna oseba: Franc
Filipčič, 03/425-33-41, Andrej Marinček
03/425-33-20, Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
Slovenija, tel. 03/425-33-41 ali 03/425-33-20,
faks 03/425-33-60.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
kontaktna oseba: Mateja Fideršek, poslovna sekretarka, Smrekarjeva 1, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-11, faks
03/425-33-60.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Energetika
Celje, j.p., d.o.o., kontaktna oseba: Mateja
Fideršek, poslovna sekretarka, Smrekarjeva
1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-11,
faks 03/425-33-60.
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: E-JN-ELKO 02/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sukcesivna
dobava ekstra lahkega kurilnega olja za
potrebe proizvodnje toplote za široko porabo in ostali odjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje, fco rezervoarske
zmogljivosti Energetike Celje, j.p., d.o.o.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
500.000 litrov ELKO v letnem obdobju. Količina je okvirna in je odvisna od dejanskih
potreb naročnika. Nabave bodo sukcesivne
glede na vsakokratna naročila naročnika v
odvisnosti od tekočih potreb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 10. 2005 in/ali konec
30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe predložitev nepreklicne
bančne garancije, plačljive na prvi poziv, v
višini 3,000.000 SIT z veljavnostjo do 30. 11.
2005 Kot zagotovilo za izpolnitev prevzetih
obvez predložitev izjave banke, da bo ponudnik lahko pridobil bančno garancijo za
izpolnitev prevzetih obveznosti v višini, ki jo
bo naročnik zahteval, in jo ob podpisu pogodbe o dobavi predložil.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok minimalno 45 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 1. da je registriran pri pristojnem
organu, 2. da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (v primeru, da dovoljenje ni potrebno, mora ponudnik v posebni izjavi to navesti) 3. da ni v kazenskem
postopku storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da ni bil zaradi kaznivega dejanja pravnomočno obsojen in da
ni v kazenskem postopku storitve kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem ali da ni

bil zaradi kaznivega dejanja pravnomočno
obsojen 4. da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 1. da ima poravnane davke in prispevke in poslovne obveznosti v skladu s predpisi države 2. da je
ﬁnančno in poslovno sposoben 3. da ima
minimalno 5 kupcev z letnimi dobavami nad
100.000 litrov letno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 1. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi: skladiščne
zmogljivosti za ELKO (lastne ali v najemu),
minimalno 1.000 m3, stalne zaloge ELKO
– minimalno za 30 dni povprečnih dobav,
avtocisterne za prevoz ELKO (lastne ali v
najemu) – minimalno 5 vozil.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče)
1. ponudbena cena,
2. skladiš. zmogljiv. za ELK0,
3. odzivnost za poziv na dobavo,
4. plačilni 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 28. 9. 2005.
Cena: 12.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun Energetike Celje, j.p., d.o.o., št.
06000-0141785102, pri Banki Celje, d.d.,
z navedbo predmeta plačila: razpisna dokumentacija za nabavo ELKO.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 9. 2005 do 12. ure
(ta rok in ura prispetja ponudbe na sedež
Energetike Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1,
3000 Celje, sta zahtevana tudi v primeru posredovanja ponudbe priporočeno po pošti).
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: člani komisije, predstavniki ponudnikov s predloženim pisnim
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2005
ob 10. uri; v prostorih Energetike Celje, j.p.,
d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje, sejna
soba, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
1. naročnik si pridržuje pravico opredeljevanja količin nabav ekstra lahkega kurilnega olja ter časovnega poteka nabav glede
na svoje vsakokratne potrebe. Letna opre-
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deljena količina nabav v okviru tega javnega
naročila je okvirna in približna;
2. naročnik si pridržuje pravico, da naročila ne odda nobenemu ponudniku;
3. naročnik si pridržuje pravico, da lahko do najkasneje 6 dni pred potekom roka
za predložitev ponudb spremeni razpisno
dokumentacijo. To spremembo bo naročnik
izdal v obliki »Dopolnila k razpisni dokumentaciji«, ki jo bo posredoval vsem, ki so
dvignili razpisno dokumentacijo;
4. naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri realizaciji dosedanjih poslovnih zadev izkazal
kot neprimeren v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kakovosti izvajanja, plačevanja
poslovnih in drugih obveznosti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Št. 525/05
Ob-23904/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks: 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana/2.
nadstropje, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54./
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komercialni sektor, tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška cesta
14, 1525 Ljubljana, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup zaščitnih rentgenskih sredstev:
1. sklop – zaščitni plašč in zaščite za
paciente:
– zaščitni plašči – enodelni,
– zaščitni plašči – dvodelni,
– zaščita za ščitnico,
– zaščitna pregrinjala za ležeče paciente,
– zaščitni predpasniki za stoječe paciente;
2. sklop – zaščitna očala.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: Nakup zaščitnih rentgenskih sredstev
1. sklop – zaščitni plašč in zaščite za
paciente:
– zaščitni plašči – enodelni,
– zaščitni plašči – dvodelni,
– zaščita za ščitnico,
– zaščitna pregrinjala za ležeče paciente,
– zaščitni predpasniki za stoječe paciente.
3) Obseg ali količina:
– zaščitni plašči – enodelni – 28 kosov,
– ZAŠČITNI plašči – dvodelni – 39 kosov,
– zaščita za ščitnico – 80 kosov,
– zaščitna pregrinjala za ležeče paciente
– 2 kosa,

– zaščitni predpasniki za stoječe paciente – 8 kosov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: nakup zaščitnih rentgenskih sredstev,
2. sklop – zaščitna očala.
3) Obseg ali količina – 90 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
nakup zaščitnih rentgenskih sredstev:
1. sklop – zaščitni plašč in zaščite za
paciente:
– zaščitni plašči – enodelni,
– zaščitni plašči – dvodelni,
– zaščita za ščitnico,
– zaščitna pregrinjala za ležeče paciente,
– zaščitni predpasniki za stoječe paciente;
2. sklop – zaščitna očala.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za resnost ponudbe v višini 1%
ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa, navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti, navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti, navedene v Obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ), številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 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 22. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 10. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana
– seminar 1, prva klet.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delavnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-23907/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-00, faks 07/332-30-97,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-35, faks
07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-65/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: medicinski pripomočki po sklopih in
podsklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila:
medicinski pripomočki po sklopih in podsklopih:
– sklop 1: inštrumenti za enkratno uporabo;
– sklop 2: material za angiograﬁjo;
– sklop 3: material za nego Stome;
– sklop 4: material za sterilizacijo;
– sklop 5: mrežice vgradne;
– sklop 6: kirurška rezila;
– sklop 7: rezila za patologijo;
– sklop 8: nastavki za termometre Genius;
– sklop 9: nastavki za fototerapijo;
– sklop 10: vrečke za urin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3%
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ponudbene vrednosti brez DDV in z rokom
veljavnosti 90 dni od datuma določenega za
dostavo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;
5. da bo predložil natančen opis ali prospektni material za vse ponujeno blago;
6. da bo predložil vzorce ponujenega
blaga, v roku 3 dni od prejema povabila k
predložitvi vzorcev, v primeru, da jih bo naročnik zahteval;
7. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
8. da zagotavlja 4-dnevni dobavni rok;
9. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
10. da zagotavlja dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
11. da bo v drugi fazi postopka predložil
zavarovanje ponudbe v višini 3% vrednosti
ponudbe brez DDV;
12. da ne navaja zavajajočih podatkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko
16-65/05.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/332-10-95 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: II. faza predvidoma 14. 11. 2005 ob 10. uri; Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-23908/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-00, faks 07/332-30-97,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-35, faks
07/332-10-95, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Irena Kočevar, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/391-61-32, faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-61-32,
faks 07/332-10-95, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-63/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
raztopine in medicinski pripomočki za
peritonealno dializo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Novo
mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila: raztopine in medicinski pripomočki za peritonealno dializo.
Podsklop 1: raztopine in medicinski pripomočki za peritonealno dializo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
konec – predvidoma november 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in
z rokom veljavnosti 90 dni od datuma, določenega za dostavo ponudb,

– zavarovanje za dobro izvedbo pogodbe v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponujeno blago izpolnjuje vse
strokovne zahteve naročnika, navedene v
seznamu razpisanega blaga in razpisni dokumentaciji;
5. da ima za ponujene artikle priložen
prospektni material ali lasten opis, ki izkazuje skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami;
6. da bo predložil vzorce ponujenega blaga, v primeru, da jih bo naročnik zahteval;
7. da nudi naslednje plačilne pogoje:
90-dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila
o dobavi blaga;
8. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, za katero se prijavlja;
9. da zagotavlja dostavo blaga ddp Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto, razloženo v sklopu ponudbene cene;
10. do bo predložil bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV;
11. da sprejema vse pogoje razpisa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 9. 2005.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri upravi RS za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic na številko
16-63/05.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/332-10-95 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 9. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2005
ob 14. uri; Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-23948/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avdio mešalni mizi za predvajanje programa iz studijev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.24.20-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: avdio
mešalni mizi za predvajanje programa iz
studijev (2 kosa).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 30. 11. 2005 v višini 800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
053/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 053/2005.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
053/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 053/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1 ekonomska cena,
2 garancija sistema.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 053/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 12. 9. 2005 do
28. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
053/2005. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo
le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT (z
vključenim DDV), po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566, z oznako predmeta plačila (RTV 053/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 9. 2005
ob 9. uri; sejna soba Komercialne službe
RTV v Ljubljani.
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: 2. 9. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-23949/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/331-15-33.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

Št.

82 / 9. 9. 2005 /

Stran

6603

II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
splošni drobni inventar:
Sklop 1 – drobni inventar za kuhinjo;
Sklop 2 – drobni inventar za tabletni sistem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: drobni inventar za kuhinjo.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: drobni inventar za tabletni
sistem.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
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: 75-dnevni plačilni rok po prevzemu blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno, ter tehnično usposobljenost in sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih
dokumentov, podatkov in dokazil navedenih
v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
3. potrdilo sodišča, da proti ponudniku
ni uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni nehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 60
dni na dan določen za predložitev ponudb;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdaja pristojni
davčni urad. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev
ponudbe;
6. BON-2 ali potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni
na dan določen za predložitev ponudb;

Stran

6604 /

Št.

82 / 9. 9. 2005

7. izjava o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisnih
vrst in količin blaga, opredeljenih v speciﬁkaciji ponudbe s cenami;
9. izjavo o zagotavljanju dostave blaga;
10. izjava o dobavnih rokih;
11. izjava o sprejemanju posebnih zahtev
naročnika glede kakovosti in ostalih lastnosti
splošnega drobnega inventarja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 10. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, vsak
delovni dan med 11. in 13. uro, ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu,
faks 02/331-15-33. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za razpisno
dokumentacijo: Splošni drobni inventar.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 2005 do 13.
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: 110 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: 12. 10. 2005
ob 10. uri; v pisarni nabave nemedicinskega
materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl.
ek., zgradba »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.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost naročila je 19,000.000 SIT z DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 534-2/2005-25
Ob-23963/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija RS za energijo, kontaktna oseba: Tomaž Lah, Svetozarevska 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-42-61, faks 02/229-42-70, elektronska pošta: info@agen-rs.si, internetni naslov: www.agen-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 534-2/2005-V.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pohištvena oprema poslovnih prostorov
– dobava in montaža.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Strossmayerjeva 30,
Maribor.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pohištvena oprema poslovnih prostorov za 48
delovnih mest v pisarnah in vseh spremljevalnih prostorov v poslovni stavbi – po
projektu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe,
2. ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo potrjeni znesek nakazal na transakcijski
račun izvajalca 15. 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.
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
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-mesečni garancijski rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): fotokopija potrdila o vpisu v
register samostojnih podjetnikov, izdano s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, 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;

– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen oziroma ni vpisan
v kazensko evidenco in ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika;
– fotokopija potrdila izdanega s strani sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane obveznosti iz naslova davkov, prispevkov
in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, določenih s predpisi države, kjer
ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
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, vključno z dokazilom v obliki potrdila – izjave, izdanega s strani končnega
naročnika (izpolnjenim, žigosanim in podpisanim), ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
– lastna izjava ponudnika, da za dobavljeno opremo nudi 60-mesečni garancijski
rok.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 10. 10. 2005,
cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije
nakazati na podračun naročnika pri UJP Sl.
Bistrica, št.: 01100-6370216431, sklic: 00
534-2-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 2005, do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb in predstavniki ponudnikov,
ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pooblaščeni
za zastopanje (npr. direktor, prokurist).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2005
ob 10. uri; Javna agencija RS za energijo, Svetozarevska 6, Maribor – velika sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: vprašanja v
pisni obliki na naslov naročnika s pripisom:
pojasnila – javni razpis.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Javna agencija RS za energijo
Ob-24067/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, kontaktna oseba: Luka Kaluža, Prečna ulica 2,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-65-401,
faks 05/72-62-681, elektronska pošta:
luka.kaluza@zd-po.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava in montaža RTG aparata ter digitalnega radiografskega sistema, baziranega na kasetah, laserskem tiskalniku
s suho tehnologijo, ter sistemom za pregledovanje, distribuiranje in shranjevanje RTG slik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Prečna ulica 2, Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: demontaža starega ter
dobava in montaža novega teledirigiranega
RTG aparata.
3) Obseg ali količina: 1 aparat.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: nabava in montaža digitalnega radiografskega sistema baziranega
na kasetah, laserski tiskalnik s suho tehnologijo kompatibilen z digitalnim slikovnim
sistemom in sistem za pregledovanje, distribucijo in shranjevanje slik.
3) Obseg ali količina:
– 1 delovna postaja,
– 3 diagnostične postaje z medicinskimi
monitorji,
– enota za branje kaset,
– več kaset izbranih dimenzij,
– laserski tiskalnik za suho printanje
slik,
– 1 DVD/CD zapisovalnik slik s pripadajočimi software programi.
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: nabava
in montaža RTG aparata.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
vsak sklop predložena bančna garancija za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prejemu računa za dobavljeno blago. Podrobneje opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 42. člen, prvi odstavek točke: 1, 2, 3
– ZJN–1 – UPB 1.

Pod točko 2 mora ponudnik predložiti
potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki pri Agenciji RS za zdravila
in medicinske pripomočke. Ponudnik z najugodnejšo ponudbo bo moral naročniku v
skladu s 45. členom ZJN–1 – UPB 1, pred
oddajo javnega naročila, predložiti še dokazila o izpolnjevanju sposobnosti po 42.
členu ZJN–1 – UPB 1, in sicer:
– četrti odstavek 1., 2. in 5. točka; dokazilo pod točko 5 mora dokazati, da je
zagotovljen servis za ponujeno opremo; kot
dokazilo se šteje izjava serviserja, da je
pooblaščen od proizvajalca ali da je usposobljen za izvedbo servisiranja. Izjava proizvajalca da sem izvaja servis je ustrezna
zgoraj zahtevanim dokazilom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, prvi
odstavek točka 1 - ZJN–1 – UPB 1:
– revidirana bilanca stanja za zadnja 3
leta z revidiranim poročilom, če je ponudnik
zavezan k revidiranju, ter izjava ponudnika,
da je zavezan revidiranju,
– bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja 3 leta, če ponudnik ni zavezan
k revidiranju, ter izjava ponudnika, da ni zavezan k revidiranju,
– potrdilo poslovne banke o razvrstitvi
ponudnika v bonitetni razred; potrdilo mora
izdati banka, ki je predvidena, da bo ponudniku v primeru, da bo izbran za izvedbo
javnega naročila izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla,
– poročilo pooblaščenega revizorja o poravnanih obveznostih ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: 42.a člen, drugi odstavek, 2.
točka: a) in f) ZJN–1 – UPB 1:
a) v seznamu mora biti navedena vsaj 1
zaključena dobava in montaža RTG aparata
primerljive zahtevnosti v zadnjih petih letih,
f) v ponudbi mora biti za tisto opremo
za katero je tako določil naročnik predložen
uraden material s tehničnimi speciﬁkacijami
ponujenega elementa opreme.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. garancijska doba,
4. servisna pogodba,
5. plačilni pogoji.
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 12. 10. 2005.
Cena: 3000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun pri UJP: 01294
– 6030923235.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2005 ali 37 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
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ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi zainteresirani s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2005
ob 13. uri; Zdravstveni dom Postojna, sejna
dvorana, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Št. 1714-04-430-217/2005/1 Ob-24077/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
vmesnikov GSM, 430-217/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava naprav oziroma sistemov za posredovanje
govornih klicev iz ﬁksnega v mobilna
omrežja – vmesnikov GSM ter izvedba
servisno tehničnega šolanja in usposabljanja uporabnikov. Podrobnejši opis,
tehnične značilnosti in količina predmeta
javnega razpisa so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: MNZ Policija, Vodovodna
39A, Ljubljana.
Šolanje mora biti izvedeno v Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.54.40.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 150 kompletov vmesnikov GSM,
– šolanje: 1 dan za 5 oseb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 11. 2005.
Podrobnejša določila glede rokov so razvidna iz razpisne dokumentacije.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke o predložitvi bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in bančna garancija za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa. Račun izstavi izvajalec na podlagi
potrjenega dokumenta o uspešnem prevzemu blaga in izvedbi šolanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa in tehnične
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnični opis ponujene opreme
in dokazila o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal šolanje.
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: 430-217/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 9. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43021705. za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 9. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 9. 2005
ob 13. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4
(medetaža), 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: da; Schengenski izvedbeni načrt; PSF
0516.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točko III.2.1.1) navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež
oziroma po pravu, po katerem je ponudnik
ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih primerov v omenjenih
točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo
o nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
svoj sedež (upravnim ali sodnim organom,
notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod
kazensko in materialno odgovornostjo, če
tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava, podana pod materialno
in kazensko odgovornostjo, šteje za izjavo,
dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-24078/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska
uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenije,
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 Slovenije, kontaktna oseba: Uroš Mladenovič,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/487-48-70, faks 01/478-48-34,
elektronska pošta: uros.mladenovic@gov.si,
internetni naslov: 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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške strojne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Glavni urad Geodetske
uprave RS, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01

1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.1.
2,3) Kratek opis, obseg ali količina:
Sklop 1: prenosni računalnik (20 kom.).
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.1.
2,3) Kratek opis, obseg ali količina:
Sklop 2: strežnik (1 kom.), strežniška
rezina (2 kom.).
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.1.
2,3) Kratek opis, obseg ali količina:
Sklop 3: preklopno stikalo 48 priključkov
(12 kom.), skladovno preklopno stikalo 48
priključkov z dodatno opremo (3 kom.).
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.1.
2,3) Kratek opis, obseg ali količina:
Sklop 4: LCD projektor (1 kom.), tintni
tiskalnik A3-barvni (20 kom.), namizni laserski tiskalnik A4 (50 kom.), mrežni laserski tiskalnik A3 (12 kom.), optični čitalec A4
(12 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:
Sklop 1: prenosni računalnik (20 kom.);
Sklop 2: strežnik (1 kom.), strežniška
rezina (2 kom.);
Sklop 3: preklopno stikalo 48 priključkov
(12 kom.), skladovno preklopno stikalo 48
priključkov z dodatno opremo (3 kom.);
Sklop 4: LCD projektor (1 kom.), tintni
tiskalnik A3-barvni (20 kom.), namizni laserski tiskalnik A4 (50 kom.), mrežni laserski tiskalnik A3 (12 kom.), optični čitalec A4
(12 kom.).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobava v 15 dneh po podpisu
pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica oziroma bančna garancija –odvisno od
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po dobavi opreme, na podlagi računa – 30
dni od prejema.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa;
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane;
3. 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
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uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
4. 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;
5. podatki o ﬁnančni sposobnosti ponudnika, in sicer: pogoj, da bo ponudnikom priznana ekonomsko – ﬁnančna sposobnost
je, da v preteklih 6 mesecih niso imeli blokiran(ih) transakcijski(h) račun(ov);
6. tehnična sposobnost ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. 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. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: 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 transkacijske račune, da le ti v preteklih 6 mesecih,
niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne
predložijo BON-2). Dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o tehnični usposobljenosti.
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 3. 10. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko
plačevanje. Cena enega izvoda razpisne dokumentacije je 2.000 SIT – podračun EZR št. 01100-1000616337 model: 11
sklic na št. 25127-7141998-99000005 ali
brezplačen prevzem na spletnih straneh
Geodetske uprave Republike Slovenije:
http://www.gu.gov.si/.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 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 15. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2005
ob 10. uri; Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, sejna soba v pritličju.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-24220/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tajništvo ZVKDS, Cankarjeva 4, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni
naslov: http://www.zvkds-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, tajništvo ZVKDS,
Metelkova 4, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni
naslov: http://www.zvkds-slo.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, tajništvo ZVKDS, Metelkova 4, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni
naslov: http://www.zvkds-slo.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, tajništvo
ZVKDS, Metelkova 4, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-79-27, faks 01/478-79-86,
elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni naslov: http://www.zvkds-slo.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2005 – 3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nabava računalniške in programske
opreme po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: ZVKDS,
Metelkova 4, 1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 92.52.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop:
1.1. osebni računalnik – 30 kosov,
1.2. graﬁčna postaja – 7 kosov,
1.3. ekrani – 31 kosov,
1.4. tiskalniki in skenerji – 9 kosov;
2. sklop:
2.1. prenosni računalnik – 3 kosi;
3. sklop:
3.1. strežniki:
3.1.1. strežnik z navedenimi karakteristikami – 1 kos,
3.1.2. strežnik z navedenimi karakteristikami – 1 kos,
3.1.3. strežnik z navedenimi karakteristikami – 1 kos,
3.1.4. zunanja enota za shranjevanje podatkov – 1 kos,
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3.1.5. trdi disk – 5 kosov,
3.1.6. programska oprema po speciﬁkaciji,
3.1.7. varnostni napajalnik – 2 kosa;
4. sklop:
4.1. komunikacijska oprema:
4.1.1. ethernet stikalo – 2 kosa,
4.1.2. požarna pregrada – 8 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% ponudbene vrednosti, 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 4%
pogodbene vrednosti, ki mora veljati še 20
dni po poteku veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 4% pogodbene vrednosti, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka za dobavljeno računalniško opremo in
je določen v garancijskih listih proizvajalca
opreme.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo pogodbeno ceno plačal na transakcijski
račun izvajalca – dobavitelja po podpisu primopredajnega zapisnika, v roku 30 dni od
dneva prejema računa, ki je izstavljen po
dobavi blaga.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pogodba o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom 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 razpisni dokumentaciji in v nadaljevanju
navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Samostojni podjetniki predložijo potrdilo,
da so vpisani pri davčnem organu (tj. priglasitveni list). V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
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;
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
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primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine 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 poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga izda
davčni ali drug pristojni 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
2. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne
dokumentacije in da vse predložene fotokopije ustrezajo originalom;
3. izjava ponudnika, da bo naročniku na
poziv v roku 3 dni dostavil opremo na testiranje. Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki
dajejo ponudbo za 1. in 2. sklop;
4. izjava ponudnika, da bo pred dobavo
osebnih in prenosnih računalnikov namestil
programsko opremo po speciﬁkaciji naročnika. Izjavo izpolnijo samo ponudniki, ki dajejo
ponudbo za 1. in 2. sklop;
5. izjava ponudnika (v obrazcu ponudba)
da zagotavlja rok dobave največ 30 dni od
veljavnosti pogodbe.
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.1.4) Predvideno število izvajalcev storitev, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
največ 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Cena: dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 ali 20 dni
od odposlanja obvestila, do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od skrajnega roka za predložitev 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: 26. 9. 2005
ob 10. uri; Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, 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: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 9. 2005.
Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije
Ob-24221/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-262, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/45-00-253, faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: Marjana Predan, Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-253,
faks 02/45-00-225, elektronska pošta: Marjana.predan@zzv-mb.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava DDDD materiala po sklopih:
1. sklop: insekticidi,
2. sklop: rodenticidi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– insekticidi,
ocenjena
vrednost
16,000.000 SIT,
– rodenticidi,
ocenjena
vrednost
11,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 5. 9. 2005 in/ali konec
30. 11. 2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentacij.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(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 9. 10. 2005.
Cena: 9.600 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: TRR številka
01100-6030926630.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 2005 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2005
ob 10. uri; Maribor, Prvomajska 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Razpisna dokumentacija – kontaktna
oseba: Marjana Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si, tel. 02/45-00-253.
Javna naročila – kontaktna oseba: Zdenka
Letonja, e-mail: zdenka.letonja@zzv-mb.si,
tel. 02/45-00-262.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Gradnje
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Ob-24104/05

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Zaradi izvedbe ogleda kraja izvršitve javnega naročila v postopku oddaje javnega
naročila »Zaščita Kompolja – II. faza«, v
katerem je bil javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22189/05, se rok za oddajo ponudbe
podaljša do ponedeljka, 19. 9. 2005, do
10. ure. Odpiranje ponudb bo 19. 9. 2005
ob 11. uri v prostorih INFRA d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica.
INFRA, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o. in
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
za Projekt skupni podvig
Ob-23920/05
Popravek
V javnem naročilu za izvedbo gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za prenovo
lekarne Bohinjska Bistrica po sistemu »ključ
v roke«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 81 z dne 2. 9. 2005, Ob-23398/05, se
popravita oziroma dopolnita naslednji točki
tako, da pravilno glasita:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancije banke oziroma zavarovalnice
za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
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Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o
ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti, in sicer
za gospodarske družbe: obrazec BON-2 in
mnenje oziroma izkazi poslovnih bank pri
katerih ima odprte transakcijske račune, o
boniteti in plačilni sposobnosti ponudnika in
da le-ta v zadnjih 6 mesecih ni bil blokiran;
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 transakcijski
račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran, revizijsko poročilo, če ga za ponudnika predpisuje Zakon o gospodarskih
družbah. Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni od datuma odpiranja ponudb.
Gorenjske lekarne
Ob-23802/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: odprava nastalih poškodb na cesti
R1-219/1242 zaradi povečanih prometnih
obremenitev zaradi gradnje AC odsekov
Smednik–Krška vas in Krška vas–Obrežje; odsek 1242 cesta R1-219 Bizeljsko–Čatež.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko

evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– 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
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v višini vrednosti njegove ponudbe (brez DDV)
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo). (Opomba: naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance
stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo
enakovredno dokazilo) za navedena tri leta,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov)). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta;
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem sloven-
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ščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: 30. 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
120,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-23803/05
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.
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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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja nadomestnega mostu čez Drameljski potok v Trnovcu na R3-687/7207;
odsek 7207 R3-687 Dole–Ponikva–Loče.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
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
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v vi-
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šini vrednosti njegove ponudbe (brez DDV)
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo). (Opomba: naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance
stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo
enakovredno dokazilo) za navedena tri leta,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov)). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta;
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2005.

Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 9. 2005 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
89,400.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 22
Ob-23844/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Bled, po pooblastilu Ministrstva za šolstvo
in šport, kontaktna oseba: Janez Šolar, Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-34-00, faks 04/574-21-30, elektronska pošta: gostursol@vgs-bled.si, internetni
naslov: http://www.vgs-bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh
s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ING-ARH,
Polona Čeh s.p., kontaktna oseba: Polona
Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/530-10-20, faks 04/530-10-21,
elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova sobnega dela in posodobitev kavarne in seminarskih prostorov – hotel
Astoria.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Hotel Astoria, Prešernova
cesta 44, 4260 Bled.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbeno-obrtniških del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 11. 2005, konec 20. 2.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponujene vrednosti;
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
– za izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti za
celotno dobo trajanja ponujene garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval situacije v roku 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
5. ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo A1: redni izpisek iz sodnega
registra oziroma izpisek iz registra obrti oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Izpisek na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 90 dni;
– dokazilo A2: kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži podpisano izjavo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v dokazilu A2; kot
dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni;
– dokazilo A3: kot dokaz o poravnanih
obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, morajo
ponudniki priložiti potrdilo ministrstva za ﬁnance, pristojnega davčnega urada. Potrdilo
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A4: kot dokaz, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski posto-

pek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A5: kot dokaz, da ponudnik
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo B1: bilance stanje in uspeha
za zadnja 3 leta. Za priznanje ﬁnančne sposobnosti je pogoj, da je znašal ponudnikov
povprečni letni promet v letih 2004, 2003,
2002 najmanj 500 mio SIT;
– dokazilo B2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj
dveh objektov v zadnjih 3 letih, minimalne
vrednosti 200 mio SIT vsak, s priloženimi
potrjenimi referencami s strani naročnikov;
– dokazilo B3: potrdilo banke, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega
računa v zadnjih dvanajstih mesecih, kar je
pogoj za priznanje ﬁnančne sposobnosti;
– dokazilo B4: izjava ponudnika, dana
pod materialno in kazensko odgovornostjo,
da je imel v zadnjem letu pred oddajo ponudbe v zakonskih rokih plačil poravnane vse
ﬁnančne obveznosti do svojih podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo C1: ustrezen plan izvedbe javnega naročila;
– dokazilo C2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec Referenčna lista podizvajalca s priloženimi potrjenimi
referencami v primeru uveljavljanja referenc
podizvajalcev;
– dokazilo C3: izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju (odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja del, operativni vodja
del), ki bo sodelovalo pri projektu, ter za odgovornega vodjo projekta priloženo potrdilo
o članstvu v Inženirski zbornici Slovenije in
dokazilo o sklenjenem rednem delovnem
razmerju s ponudnikom.
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: 10. 10. 2005,
cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik dokumentacije prejme razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila o plačilu na: TRR:
07000-0000312624, ING-ARH, Polona Čeh
s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 2005 ali 38 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 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 pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2005
ob 13. uri; Hotel Astoria, Prešernova cesta
44, 4260 Bled.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Višja strokovna šola za gostinstvo
in turizem Bled, po pooblastilu
Ministrstva za šolstvo in šport
Št. 1693/2005
Ob-23898/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Koper, kontaktna oseba: Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/66-46-267, faks
+386/5/66-46-292, elektronska pošta: sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija objekta Skladišče soli sv.
Marka v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Pristaniška ulica v Kopru.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501, 503, 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena, obrtniška in inštalaterska dela, vključno
z izvedbo kamnitega tlaka v objektu po navodilih Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 10. 2005 in/ali konec
15. 1. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
3,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji; veljavnost bančne
garancije za resnost ponudbe je do 30. 10.
2005;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pokriva
tudi pravočasnost izvedbe, ker je ta ﬁksno
določena. Veljavnost bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še
vsaj en dan po preteku roka za dokončno
izvedbo del (uspešna primopredaja del), to
je 16. 1. 2006;
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– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izvajalec jo predloži po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji.
Brez predložene garancije primopredaja ni
opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo mesečne račune izplačal v roku 60 dni
po prejemu s strani nadzornega organa potrjenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da bo ponudba
izbrana, mora skupina ponudnikov predložiti
pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
– podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik izloči iz postopka ponudbo
ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež – kot dokazilo mora ponudnik predložiti fotokopijo
registracije ponudnika, ki izkazuje zadnje
pravno relevantno stanje, ne starejše od 3
mesece: za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike, ki
niso vpisani v sodni register, pa priglasitveni
list davčnega urada;
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno) – kot
dokazilo mora ponudnik predložiti kopijo dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom
oziroma enakovredno potrdilo, ki ga izda
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti
po določilih Obrtnega zakona;
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen – kot
potrdilo mora ponudnik predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Župančičeva 3, Ljubljana, ki
izkazuje, da ponudniku v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi s podkupovanjem;
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki
ima sedež v tujini, ni poravnal v Republiki
Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati – kot potrdilo mora ponudnik predložiti
originalno potrdilo pristojnega davčnega ali
drugega pristojnega organa države, kjer ima
sedež, o poravnavi vseh davkov, prispevkov
in drugih obveznih dajatev oziroma potrdilo
o tem, da ponudnik nima evidentiranih zapadlih neporavnanih davkov, prispevkov in
drugih obveznih dajatev. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti:
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a) obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke oziroma bank, ki ni
starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudb
in iz katerega mora izhajati, da ponudnikov
transakcijski račun oziroma računi v zadnjih
šestih mesecih pred izdajo dokazila ni(so)
bil(i) blokiran(i);
b) ponudnik mora v skladu s 6. členom
Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov izkazati pravočasno poravnanje svojih zapadlih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s
predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo 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 javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih petih letih pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj treh
gradbenih del (ne nujno javnega naročila),
ki so po naravi in pogojih gradnje podobna
razpisanim, vredna najmanj 50,000.000 tolarjev.
Ponudnik mora navesti referenčni objekt,
njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja – naročnika, ki
je izvedbo del ocenil kot pozitivno. Naročnik
si pridržuje pravico preverjati reference in
njihovo oceno.
Ponudnik mora predložiti popis razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila, terminski plan, plan ﬁnanciranja
ter dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala fco. gradbišče,
cenik mokrih mešanic fco. gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO-1, ter izjava ponudnika
o delovnih izkušnjah odgovorne osebe in
izjavo ponudnika, da bo zagotavljal stalno
prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del;
– podpisane in žigosane priložene izjave.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 55/03 in 97/03 – odl. US,
v nadaljevanju: ZGO-1), Pravilnik o ravnanju
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 3/03), Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS,
št. 3/02 in 57/03), Pravilnik o podrobnejši
vsebini projektne dokumentacije (Uradni list
RS, št. 35/98, 48/98 – popr., 76/98 – skl. US,
64/99, 41/01 in 66/04) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih predpisov, veljavnih
v Republiki Sloveniji, drugih zakonskih ali
podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na
katero se nanaša javno naročilo.
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: K351-20/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 10. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za rekonstrukcijo Skladišča soli sv. Marka K351-20/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 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. 10. 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: 10. 10. 2005
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Mestna občina Koper
Ob-23906/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Žale Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Janez Pozderec, Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/420-17-19, faks 01/420-17-02, elektronska pošta: tajnistvo@zale.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
gradbene storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 6/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. sklop - gradbene storitve:
– ureditev - postavitev nadstreška nad
dvoriščem objekt Tomačevska,
– obnova sobe pogrebcev – objekt Tomačevska,
– obnova sobe pogrebcev – objekt
Plečnikove Žale,
– ureditev sobe v novi upepeljevalnici,
– nadstrešek nad servisnim vhodom
nove upepeljevalnice,
– zamenjava talnih oblog - gospodarski objekt in med vežicami – objekt Tomačevska.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Žale Javno podjetje d.o.o.,
Med hmeljniki 2, Tomačevska 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
I. sklop - gradbene storitve:
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– ureditev - postavitev nadstreška nad
dvoriščem objekt Tomačevska,
– obnova sobe pogrebcev – objekt Tomačevska,
– obnova sobe pogrebcev – objekt Plečnikove Žale,
– ureditev sobe v novi upepeljevalnici,
– nadstrešek nad servisnim vhodom
nove upepeljevalnice,
– zamenjava talnih oblog - gospodarski
objekt in med vežicami – objekt Tomačevska.
II.2.1) Celotna količina ali obseg storitev:
razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 9. 2005 in/ali konec
31. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianco menico v višini 1,000.000 SIT z veljavnostjo do
31. 12. 2005 za vsak sklop posebej.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravna oseba ali samostojni podjetniki, ostalo razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v točki 2.1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
1. cena 80 točk,
2. reference 10 točk,
3. rok izvedbe 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 10. 2005 do
9. ure.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
od prvega dne po objavi javnega naročila,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu naročnika ali na internetnem naslovu
http://www.jh-lj.si (v rubriki javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Žale Javno podjetje
d.o.o., Med hmeljniki 2, 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: do 31. 12. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2005
ob 10. uri. Javno odpiranje se bo vršilo v
prostorih naročnika Žale Javno podjetje
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Žale Javno podjetje d.o.o.
Št. 167/2005
Ob-23950/05
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, Marija Banovšek, 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: 03/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija Zdravstvenega doma Velenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Velenje,
Vodnikova 1, 3320 Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija vhoda, rekonstrukcija laboratorija,
sanacija zunanjih kletnih sten. Ogled objekta možen v dogovoru z Marjano Kamenik,
tel. 03/899-54-17.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: rekonstrukcija vhoda leta 2005,
rekonstrukcija laboratorija leta 2005 in leta
2006, sanacija zunanjih kletnih sten leta
2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila;
začetek oktobra 2005 in/ali konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
ponudbene vrednosti, bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem času
v višini 1% pogodbene vrednosti. Ponudnik
mora ponuditi 10-letno garancijo za konstruktivne elemente, ostala izvedena dela 3
leta in za vgrajeno opremo garancijo proizvajalcev opreme oziroma dobaviteljev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok ne more biti krajši od 60 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 za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež;
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– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (kolikor je za 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 sedež; ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati;
– 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 pogodbenih
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 5. 10. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun naročnika, odprt pri UJP Žalec, št.
01333-603-0924913.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 10. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 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: 5. 10. 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.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 961-17/05
Ob-23955/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) 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: 961-17/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za hlajenje
in ogrevanje poslovnih prostorov ZZZS
in ZPIZ v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: objekt ZZZS in ZPIZ,
Sodna ulica 15, 2000 Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.10.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme, splošna dela, demontaža, električne instalacije strojnih naprav
– razvidno iz tehničnega dela razpisne dokumentacije.
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 1,400.000 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 10%
od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še
20 dni po preteku veljavnosti pogodbe in
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, v višini 10% od vrednosti pogodbe, 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 pogodbeno ceno plačal v roku 30 dni
od dneva prejema računa, ki ga bo izvajalec izstavil po podpisu primopredajnega
zapisnika.
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 ponud-
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nika 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 oblika, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v
nadaljevanju in v razpisni dokumentaciji 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
posamično, v primeru podizvajalcev pa ponudnik to dokazilo predloži za vsakega podizvajalca posebej.
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 ponudnik to dokazilo predloži za vsakega
podizvajalca posebej;
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 ponudnik to dokazilo
predloži za vsakega podizvajalca posebej.
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. poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno

naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do dneva oddaje
ponudbe na predmetni javni razpis. Mnenje
pooblaščenega revizorja na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 15 dni od
datuma revizorjevega poročila. V primeru
skupne ponudbe navedeno predloži vsak
izvajalec skupine posamično.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem;
2. izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije
in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom;
3. izjave naročnikov (tri) o kraju, vrednosti, datumu in kakovosti opravljenih del
ter skladnosti izvedbe s pogodbenimi določili, s katerimi ponudnik dokazuje svoje
reference o dobavi in montaži opreme za
hlajenje in ogrevanje poslovnih prostorov
v zadnjih treh letih. V izjavi morata biti navedeni tudi kontaktna oseba naročnika in
telefonska številka.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– ponudbena cena – 90%,
– skupna garancijska doba – 10%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-17-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 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: 30. 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: 30. 9. 2005
ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.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: 2. 9. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-23957/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Uroš Dobrajc, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in prostor ter komunalo,
kontaktna oseba: Uroš Dobrajc, Trg Celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-56-00, faks 03/426-56-32, elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si, internetni
naslov: www.celje.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova Knežjega dvorca v Celju – II.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova Knežjega dvorca v Celju – II. faza.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višina 20,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% končne vrednosti del;
– izjava ponudnika, da bo v primeru izbire predložil zavarovalno polico, s katero bo zavarovana njegova odgovornost za
neposredno škodo, ki bi jo utegnil povzročiti naročniku ali tretjim osebam v višini
10,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh od potrditve nadzornega
inženirja naročnika in 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: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih

ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 10. 2005, cena:
14.000 SIT.
Pogoji in način plačila: proti plačilu pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01211-0100002855 s pripisom ‘‘Razpisna dokumentacija za prenovo
Knežjega dvorca v Celju – II. faza‘‘.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 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 9. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2005
ob 14. uri Mestna občina Celje, sejna soba
Oddelka za okolje in prostor ter komunalo,
Trg Celjskih knezov 8, Celje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Mestna občina Celje
Ob-23959/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Bled v imenu soinvestitorjev, kontaktna oseba: Marjana Burja, Cesta svobode 13, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-01-01, faks 04/574-12-43, elektronska pošta: obcina@bled.si, internetni naslov: http://www.obcina.bled.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh
s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
večnamenski objekt s pošto na parc. št.
4/6, k.o. Gorje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zgornje Gorje – Občina Bled.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 11. 2005, konec 31. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponujene vrednosti;
– izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
– za izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti za
celotno dobo trajanja ponujene garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval situacije v roku 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom;
4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
5. ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo A1: redni izpisek iz sodnega
registra oziroma izpisek iz registra obrti oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Izpisek na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejši od 90 dni;
– dokazilo A2: kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži podpisano izjavo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v dokazilu A2; kot
dokazilo, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni;
– dokazilo A3: kot dokaz o poravnanih
obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih dajatev, določenih z zakonom, morajo
ponudniki priložiti potrdilo ministrstva za ﬁnance, pristojnega davčnega urada. Potrdilo
na dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše od 30 dni;
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– dokazilo A4: kot dokaz, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni;
– dokazilo A5: kot dokaz, da ponudnik
ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že
izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo B1: bilance stanje in uspeha
za zadnja 3 leta. Za priznanje ﬁnančne sposobnosti je pogoj, da so znašali ponudnikovi
prihodki v letih 2002, 2003, 2004 vsaj 300
mio SIT letno;
– dokazilo B2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj 3
objektov v zadnjih 3 letih, minimalne vrednosti 70 mio SIT vsak, s priloženimi potrjenimi
referencami s strani naročnikov;
– dokazilo B3: potrdilo banke, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega
računa v zadnjih dvanajstih mesecih, kar je
pogoj za priznanje ﬁnančne sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo C1: ustrezen plan izvedbe javnega naročila;
– dokazilo C2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec Referenčna lista podizvajalca s priloženimi potrjenimi
referencami v primeru uveljavljanja referenc
podizvajalcev;
– dokazilo C3: izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju (odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja del, operativni vodja
del), ki bo sodelovalo pri projektu, ter za odgovornega vodjo projekta priloženo potrdilo
o članstvu v Inženirski zbornici Slovenije in
dokazilo o sklenjenem rednem delovnem
razmerju s ponudnikom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 11. 10. 2005,
cena: 17.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu na: TRR št.: 07000-0000312624,
ING-ARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta
4, 4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 10. 2005 ali 36 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2005
ob 13. uri, Občina Bled, Cesta svobode 13,
4260 Bled.
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: 5. 9. 2005.
Občina Bled v imenu soinvestitorjev
Ob-23962/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovodnega omrežja v romskem zaselku v naselju Dolina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dolina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) 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 Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– ponudbena cena – 75%,
– reference (DUCTIL cevi) – 10%,
– reference (PEHD cevi) – 10%,
– garancijski rok – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35205-15/2004.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 10. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
račun Občine Puconci 01297-0100012124,
namen nakazila: razpisna dokumentacija
– vodovod Dolina Romi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2005
ob 13. uri; Občina Puconci, Puconci 80 –
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Občina Puconci
Ob-23964/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Puconci, kontaktna oseba: Dejan Sever, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija,
tel. 02/54-59-100, faks 02/54-59-101, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja ceste v romskem zaselku v naselju Dolina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dolina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) 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 Zakonom o javnih
naročilih, podrobneje opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35205-15/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 10. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo na
račun Občine Puconci 01297-0100012124,
namen nakazila: razpisna dokumentacija
– ceste Dolina Romi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 10. 2005, do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 10. 2005
ob 12. uri; Občina Puconci, Puconci 80 –
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Občina Puconci
Ob-23965/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trbovlje, kontaktna oseba: Dušan Strašek, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/563-48-10, faks 03/562-79-86, elektronska pošta: dusan.strasek@trbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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: JNGD-119/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne infrastrukture (vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija,
električne napeljave, naprave in oprema – gradbena dela, javna razsvetljava
– gradbena dela, telekomunikacijsko
kabelsko omrežje – gradbeni del, kabelska TV – gradbeni del), odvodnjavanje in
gradnja ceste.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naselje Ojstro (zgornje
Topoletovo), Trbovlje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja vodovoda, meteorne in fekalne kanalizacije, električne napeljave, naprave in
oprema – gradbena dela, javna razsvetljava – gradbena dela, telekomunikacijsko
kabelsko omrežje – gradbeni del, kabelska
TV – gradbeni del, izdelava odvajanja in
gradnja ceste.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 11. 2005 in/ali konec:
po dogovoru.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 2,645.000 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
s pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: 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 sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 11. 2005, cena:
15.000 SIT. Valuta: dokazilo o plačilu.
Pogoji in način plačila: stroške za
dvig razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo na račun Občine Trbovlje št.
01329-0100018122 pri UJP Ljubljana – namen dokazila: Razpisna dokumentacija
zgornje Topoletovo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 11. 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: ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb morajo predložiti
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 2005
ob 12. uri, mala sejna soba, II. nadstropje,
Občina Trbovlje, Mestni trg 4, Trbovlje.
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.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Občina Trbovlje
Št. 2.2.-3234/05
Ob-23972/05
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: Zvezdana Dolenec, gr. inž., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-45-86, faks 01/291-48-22, elektronska pošta: Zvezdana.Dolenec@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Opis: dokončanje sanacije nad
progo Divača–Koper v km 16+700 do km
16+800.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazu na pobočju nad železniško progo Divača–Koper v km 16+700
do km 16+800.
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: 1 mesec ali 30 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,500.000 SIT z veljavnostjo 150 dni od
roka za oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 60 dni od dneva potrditve
računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
Kot ponudnik se šteje:
1. samostojni ponudnik,
2. samostojni ponudnik s podizvajalci,
3. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju in
4. vodilni partner v skupnem nastopu/konzorciju s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek, katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;

Stran

6618 /

Št.

82 / 9. 9. 2005

4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz točke 1 – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence (lahko fotokopija)
– dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni, od
skrajnega roka za predajo ponudb;
– iz točke 2 – lastna izjava ponudnika
(obrazec v razpisni dokumentaciji), ki ne
sme biti starejša od 90 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb;
– iz točke 3 – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence, da proti ponudniku
ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo
poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne
ali druge prisilne odločbe dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb;
– iz točke 4 – potrdilo Ministrstva za pravosodje – Kazenska evidenca, da ni vpisan
v kazensko evidenco; dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni, od skrajnega roka za
predajo ponudb;
– iz točke 5 – potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in prispevke, kjer ima ponudnik
svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni, od skrajnega roka za predajo ponudb.
Tuji ponudnik mora predložiti dokazila v
skladu z »Navodilom o seznamu organov
tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin« (Ur. l. RS, št. 13/01 z
dne 28. 2. 2001).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: Uradni list RS, št. 56 z
dne 10. 6. 2005, Ob-16231/05 in razveljavitev razpisa objavljena v Uradnem listu RS z
dne 2. 9. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 9. 2005.
Cena: 6.000 SIT + 1.200 SIT (DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 02923-0019346 887 sklic
na št. 27 pri NLB d.d., Ljubljana oziroma št.
TRR v obliki IBAN: SI56029230019346887,
koda SWIFT oziroma BIC banke LJBASI2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 10. 2005 do 10. ure
po lokalnem času.
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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: 4 mesece in/ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 10. 2005
ob 12. uri; Holding Slovenske železnice
d.o.o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana –
Steklena dvorana.
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: 2. 9. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 3512-4/2005
Ob-23973/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Marko Trebec, Verdijeva 10, 6000 Koper, Slovenija, tel. +386/5/664-63-89, faks
+386/5/627-19-07, elektronska pošta: marko.trebec@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja komunalne infrastrukture v skladu z urbanistično pogodbo k420-6/2004 z
dne 14. 7. 2004, gradbenim dovoljenjem
za gradnjo komunalne infrastrukture na
območju zazidalnega načrta Dolge njive,
št. 351-489/2004 z dne 4. 5. 2005 ter predaja izgrajene komunalne infrastrukture
v upravljanje pristojnim upravljalcem komunalne infrastrukture.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja komunalne infrastrukture v skladu z urbanistično pogodbo k420-6/2004 z
dne 14. 7. 2004, gradbenim dovoljenjem
za gradnjo komunalne infrastrukture na območju zazidalnega načrta Dolge njive, št.
351-489/2004 z dne 4. 5. 2005 ter predaja
izgrajene komunalne infrastrukture v upravljanje pristojnim upravljalcem komunalne
infrastrukture.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 9. 9. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (8. poglavje razpisne dokumentacije),
v višini 3,000.000 tolarjev; ponudniki morajo
navedeno bančno garancijo predložiti že v
ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8. poglavje razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene

vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8. poglavje razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvjalec
mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele
nato, potrjene, dostaviti naročniku. Naročnik
bo nesporni del situacije izplačal v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem organu
države, v kateri ima sedež,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno),
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
4. da ni proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
da je ponudnik, ki ima 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 ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je ta, da je
znašala višina letnih celotnih prihodkov od
gradenj ponudnika za pretekla tri poslovna
leta za vsako poslovno leto najmanj dvakratno ponujeno vrednost (če ponudnik posluje manj kot tri poslovna leta, ali če v letih
2002 in/oziroma 2003 ne izpolnjuje pogoja višine prihodkov, morajo znašati celotni
skupni prihodki v preteklem letu najmanj
trikratno ponujeno vrednost javnega naročila), da ponudnikov transakcijski račun v
zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran ter da
predloži poročilo pooblaščenega revizorja,
da ima izpolnjene vse pretekle obveznosti
do podizvajalcev;
dokazila za zgoraj navedene pogoje:
a) kot dokazilo mora ponudnik predložiti
bilance stanja za leta 2002, 2003 in 2004
(bilance morajo biti revidirane, v primeru,
če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji
letnih računovodskih izkazov) ali izkaze ponudnikovih celotnih prihodkov od gradenj za
zadnja tri poslovna leta.
b) obrazec BON 2, ali enakovredno drugo dokazilo, oziroma potrdilo ponudnikove
poslovne banke oziroma bank, ki ni starejše
od dveh mesecev, iz katerega mora izhajati,
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da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
potrdila ni(so) bil(i) blokirani(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
Reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri izvedbi
vsaj treh gradbenih del (ne nujno javnega
naročila), ki so po naravi gradnje in obsegu podobna razpisanim in vredna najmanj
30,000.000 SIT. Ponudnik mora navesti referenčni objekt in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno referenco s strani investitorja,
ki je izvedbo del ocenil kot pozitivno (oziroma negativno).
Naročnik si pridržuje pravico preverjati
reference in njihovo oceno.
Popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila ter
izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
– ponudnik mora tudi predložiti listine z
naslednjimi vsebinami:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 (izjava ponudnika
z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj),
– podatke o kapacitetah in zasedenosti
kapacitet, iz katerih mora biti razvidno, da
bo v obdobju od septembra 2005 do vključno decembra 2005 razpolagal s kapacitetami, potrebnimi za izvedbo javnega naročila
(izjava pod točko 5.6),
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan ﬁnanciranja, delovne sile in materiala (poglavje pod točko 7).
Ponudnik mora podpisati tudi sledečo
izjavo:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene,
ki bodo sposobni izvesti pogodbo.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,
ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Datum: .......................................
Zastopnik ponudnika (podpis):
...................................................
Izjava ponudnika o izdelavi dokumentacije s področja varstva pri delu:
1. varnostni načrt,
2. sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in stanovalci (prizadetimi udeleženci),
3. knjigo skupnih varnostnih ukrepov in
sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na
samem gradbišču,
v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 3/02 in 57/03),
in sicer najkasneje ob uvedbi v delo (izjava
pod točko 5.7).
Iz priložene dokumentacije mora izhajati,
da je ponudnik tudi sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Ponudnik, ki ne dokaže, da je sposoben izvesti predmetno javno
naročilo, je izločen iz nadaljnjega postopka
ne glede na vsebino ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K3512-4/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture K3512-4/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005 ob 10.
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 26. 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: 26. 9. 2005
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Mestna občina Koper
Ob-23975/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gorenja vas – Poljane, kontaktna oseba: Nataša Kopač, Poljanska c. 87, 4224
Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/51-83-114,
faks 04/51-83-101, elektronska pošta: natasa.kopac@obcina-gvp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Rudnik Žirovski vrh,
d.o.o., kontaktna oseba: Brane Lahajnar,
Todraž 1, 4224 Gorenja vas, Slovenija, tel.
04/515-93-50, faks 04/515-93-99, elektronska pošta: brane.lahajnar@rudnik-zv.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Gorenja vas – Poljane,
kontaktna oseba: Nataša Kopač, Poljanska
c. 87, 4224 Gorenja vas, tel. 04/518-31-05,
faks 04/518-31-01, elektronska pošta: natasa.kopac@obcina-gvp.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Gorenja vas – Poljane, kontaktna oseba:
Nataša Kopač, Poljanska c. 87, 4224 Gorenja vas, Slovenija, tel. 04/518-31-05,
faks 04/518-31-01, elektronska pošta: natasa.kopac@obcina-gvp.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba komunalne opremljenosti gospodarske cone Todraž.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Todraž.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 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
komunalne opremljenosti GC Todraž zajema dela na kanalizacijskem in vodovodnem
področju in dela na elektro omrežju.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: za elektro dela bo Elektro Ljubljana sklenil pogodbo direktno z izvajalcem.
Vrednost gradbenih del, ki so potrebne za
izgradnjo elektro kabelske kanalizacije se
delijo med Občino Gorenja vas – Poljane in
Elektro Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 11. 2005 in/ali konec
31. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT in mora veljati za čas
veljavnosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
izvršujejo po določbah Zakona o izvrševanju
proračuna, po mesečnih situacijah v roku 60
dni po potrditvi situacije. Ponudbena cena
je ﬁksna.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. 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 ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
2. 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;
3. da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika;
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) da je ponudnik v zadnjih 5 letih izvajal
dela na podobnih objektih nad 50 mio SIT,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe;
b) dokazilo o zadostnem številu tehničnega osebja in drugih strokovnih sodelavcev;
c) da upošteva obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu in ureditvi delovnih pogojev;
d) da se ponudnik strinja s sistemom
gradnje po fazah po terminskem planu, ki bo
usklajen z investitorjem, v skladu z razpoložljivimi sredstvi naročnika in da bo naročnik za vsako naslednjo fazo gradnje lahko
izvedel postopek s pogajanji po 89. členu
ZJN-1A.
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,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference na podobnih objektih,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun št. 01227-0100007212.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 10. 2005, do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2005
ob 13. uri; Gorenja vas.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predložitev
ponudbe v zapečateni ovojnici s pripisom
"Javni razpis – ne odpiraj – izvedba komunalne opremljenosti gospodarske cone
Todraž.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Občina Gorenja vas – Poljane
Ob-24066/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela za rekonstrukcijo ceste
R1-212 Sodražica–Žlebič (pododsek Sušje in preplastitev ceste v dolžini 285 metrov); odsek 1120 cesta R1-212 Sodražica–Žlebič.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem, in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je treba 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
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
let (2002, 2003, 2004) je najmanj v višini vrednosti njegove ponudbe (brez DDV)
(dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo). (Opomba: naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od
najugodnejšega ponudnika zahteva predložitev izkazov uspeha (BON1 ali bilance
stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo
enakovredno dokazilo) za navedena tri leta,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja
(bilanca stanja mora biti revidirana, če je
ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov). Če ponudnik
(zaradi svojega pravnega statusa) takšnih
izkazov nima, je dolžan predložiti davčne
napovedi za ta tri leta;
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in

kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba …) na področju povezanem s predmetom javnega naročila (dokazila: evidenca
in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik 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: 30. 9. 2005 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 9. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
49,550.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/05
Ob-24109/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Karmen Šobič, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000467.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vgradnja optičnega kabla med Vipavo in
Vrtojbo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: H4 Vrtojba-Vipava, odseki
0375, 0376, 0378, 0379, 0380.
II.1.8.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.30.0.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izvedbe javnega naročila je 2
meseca po veljavnosti pogodbe. PZI mora
biti izdelan v roku 30 dni po veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,800.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika

storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za zadnja 3 leta oziroma izpiske iz
bilanc stanja za zadnja 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih izgradenj telekomunikacijskih povezav
(izvedba optičnih povezav) v zadnjih petih
letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00467.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2005.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo". Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 6.666 SIT. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 10. 2005 do
9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Ob-24248/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Tončke Hočevar,
kontaktna oseba: Andreja Juvančič, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/515-28-70, faks 01/515-28-75, elektronska pošta: vdc.rac@siol.net, internetni naslov: http://www.vdc-tonckehocevar.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1 in Steber
A d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Žnidarič Stresen, Tavčarjeva 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/434-01-65, 070/730-030,
faks 01/434-01-66, elektronska pošta:
aznidaric@volja.net.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: obnova prezračevalnih
sistemov objekta VDC Tončke Hočevar na
Vodnikovi 56.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je obnova vseh
prezračevalnih instalacij in zamenjava
dotrajane strojne in elektroinstalacijske
opreme, ki služi prezračevanju in ki vključuje: prezračevanje pralnice in sušilnice
preko klimata z rekuperatorjem, prezračevanje kuhinje in jedilnice z novim odvodnim ventilatorjem in saniranim dovodnim
kanalom zraka, prezračevanje sanitarij,
bivalnih sob in dnevno-delovnih prostorov z deljenim sistemom prezračevanja
in novimi odvodnimi ventilatorji. Sistem
vključuje tako dovod kot tudi odvod zraka, uporabo obstoječega obnovljenega
kanalskega sistema, njegovo toplotno in
zvočno izolacijo ter opremo za regulacijo
prezračevanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: objekt VDC Tončke Hočevar, Vodnikova 56, Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura (CPA/NACE/CPC): 501,1; 503,3; 503,5;
504,4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obsega gradbena dela, inštalacije prezračevalnih
naprav, električne napeljave, soboslikarska
dela.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela se bodo izvajala predvidoma
med 1. 11. 2005 in 31. 12. 2005 v času od
8. do 18. ure.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna
garancija
za
resnost
ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih del,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
60 dni od potrditve izstavljenega računa po
posameznih situacijah.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravna oblika povezave skupin
ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko
je izbrana kot najugodnejša.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz vpisa v sodni register,
– potrdilo pristojnega organa, da v preteklih treh letih pred začetkom naročila
ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo pristojnega organa, da ponudnik ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali
likvidaciji,
– potrdilo pristojnega organa, da mu ni
bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero mu je prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila ter da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali
predmet sodne preiskave,
– potrdilo davčnega organa, da je ponudnik poravnal vse svoje obveznosti iz naslova
davkov, prispevkov, taks in drugih dajatev,
določenih z zakonom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o boniteti ponudnika (BON1 in BON2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o ustrezni kadrovski sestavi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-02/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 5. 10. 2005, cena:
40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dokazilo o plačilu
na TRR 01100-6030307479 pri UJP predložiti ob dvigu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki investitorja
in pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 10. 2005
ob 9. uri, VDC Tončke Hočevar, Vodnikova
56, 1000 Ljubljana, sejna soba v 1. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2005.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
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Storitve
Št. 110-1/05

Ob-24106/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 74 z dne 5. 8.
2005, je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »izdelava okoljskega poročila za
HC Koper–Dragonja« (Ob-21922/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/2000) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 19. 9. 2005 do 9.30. Odpiranje
ponudb bo dne 19. 9. 2005 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 4022-65/2004-75

Ob-23919/05

Popravek
V javnem naročilu št. 04/310048, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 6 z dne 21. 1.
2005, Ob-1421/05, s popravki v Uradnem listu RS, št. 17-18 z dne 25. 2. 2005, št. 20-21,
z dne 4. 3. 2005, št. 47 z dne 13. 5. 2005 in
št. 65-67 z dne 15. 7. 2005 se popravita točki
IV.3.3) in IV.3.7.2) in se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: rok za predložitev ponudb je 20. 9. 2005 do 9.30, v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila, 1. nadstropje,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo 20. 9. 2005 ob 10. uri, v
prostorih Mestne občine Ljubljana, Oddelka
za ﬁnance, Službe za javna naročila, 1. nadstropje, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana.
Mestna občina Ljubljana
Ob-23801/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet RS,
kontaktna oseba: Slavko Gabrovec, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-18, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Slavko.gabrovec@azp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven,
oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij RS,
ki jih upravlja AŽP za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovanje javne železniške infrastrukture in železniških postajnih poslopij RS, ki jih upravlja AŽP za leto 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: koledarsko leto 2006.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: proračun
RS za leto 2006.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarska družba po ZGD.
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: gospodarska družba po ZGD.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec: splošni podatki o
ponudniku;
– ponudbeno pismo;
– pisno izjavo: soglasje z zahtevami razpisne dokumentacije;
– izpis registracije ponudnika, ki ni starejši od 90 dni od dneva objave tega razpisa;
– dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti zavarovalnih poslov;
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali v likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni od
dneva objave tega razpisa;
– dokazilo, da zoper ponudnika ni bila
izdana pravnomočna odločba, ki mu očita
nestrokovnost, ki ni starejše od 30 dni od
dneva objave tega razpisa;
– dokazilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov in drugih dajatev, ki ni starejše od 30 dni od objave tega razpisa;
– dokazilo, da v preteklih treh letih pred
predajo naročila ponudnikovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem, ki ni starejše od 90
dni od objave tega razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– referenca ponudnika: izdani dokument
ponudnika o zavarovanju premoženja najmanj enega zavarovanca za obdobje najmanj treh let, ki ga potrdi ponudnikov zavarovanec;
– višina letne premije po zavarovancu
najmanj 80 mio SIT (vključen Dpzp);
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% od ponudbene vrednosti javnega
naročila;
– obrazec o plačilni sposobnosti (BON2),
pri čemer le-ta ne sme biti starejši od 30 dni
od objave tega razpisa;
– računovodske izkaze za zadnje poslovno leto (izkaz stanja, izkaz uspeha in
izkaz ﬁnančnih tokov);
– poslovno poročilo ponudnika za preteklo poslovno leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo ponudnika o izpolnjevanju
pogojev o strokovnem izvajanju razpisanih
zavarovanj: najmanj 20 zaposlenih z visokošolsko izobrazbo s po 5 let delovnih izkušenj;
– potrjen predlog pogodbe;
– izjavo o ureditvi pozavarovanja z navedbo predvidenega deleža pozavarovanja,
ki bo opredeljena v sklenjeni zavarovalni
pogodbi;
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– dokazilo ponudnika o zaposlitvi strokovnjakov za izvedbo cenitve in likvidacijo
škod na premoženju JŽI, ki je predmet zavarovanja: najmanj 10 zaposlenih s po 5 let
delovnih izkušenj na področju cenitve premoženjskih škod.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o železniškem prometu, Obligacijski zakonik, Zakon
o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 69/05,
Ob-20605/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. višina premije,
2. zavarovanje na novo vrednost,
3. odbitna franšiza,
4. kritje stroškov začasnih ukrepov,
5. dograditev celotnega sistema,
6. sprejemanje vseh ostalih zavarovalnih
pogojev,
7. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 10. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TTR Javna agencija za železniški promet RS
01100-600002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 10. 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: 31. 12. 2005, ponudnik mora po
tem roku zagotoviti začasno zavarovalno
kritje za razpisane zavarovalne rizike do
31. 1. 2006, kolikor ne pride do sklenitve
zavarovalne pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 10. 2005
ob 10. uri; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Javna agencija za železniški promet RS
Št. 35/05
Ob-23810/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Srednja šola za gostinstvo in turizem
v Ljubljani, kontaktna oseba: Tanja Zidar,
Preglov trg 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/540-92-40, faks 01/540-85-89.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Srednja šola za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, kontaktna oseba: Tanja
Zidar, vsak delovni dan med 8. in 9. uro
po tel. 01/540-92-40, Preglov trg 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/540-92-40, faks
01/540-85-89.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot I.1.
1.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Srednja
šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani,
kontaktna oseba: ponudbe sprejema Tanja
Zidar vsak delovni dan med 8. in 11. uro,
do vključno 21. 10. 2005 do 11. ure, Pre-

glov trg 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/540-92-40, faks 01/540-85-89.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 14.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje prostorov v stavbi naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9,
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje 4800 m2 notranjih talnih površin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2005 in/ali konec
30. 11. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo se ﬁnancira v skladu z Zakonom o
javnih zavodih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil pogodbo za dobo 24
mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da predloži pravilno ponudbo najmanj
za en sklop ter da ponudba zajema vse storitve v posameznem sklopu;
– da ponudnik izpolnjuje vse z zakonom
predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben;
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– da ponudnik ni predložil zavajajočih
podatkov o izpolnjevanju pogojev;
– da so ponudbene cene ﬁksne najmanj
šest mesecev od datuma sklenitve pogodbe;
– da je plačilni rok naveden v ponudbi
najmanj 30 dni od dneva izstavitve računa,
ki je izstavljen po opravljeni dobavi;
– da predloži vsa zahtevana dokazila za
pravilnost ponudbe;
– da izstavlja zbirne račune enkrat mesečno, najkasneje do 10. dne v mesecu za
pretekli mesec.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika za dejavnost, v katero sodi
izvajanje javnega naročila;
– dokazilo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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– izjava, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ter da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– izjava ponudnika o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za opravljanje
dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega
naročila;
– izjave ponudnika o stanju na dan oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima ponudnik na dan priprave ponudbe poravnane davke in prispevke v skladu z zakonom,
– potrdilo o plačilni sposobnosti oziroma
solventnosti izdano s strani poslovne banke
za gospodarske družbe oziroma napoved za
odmero davka za samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba tehnične opreme in izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi;
– seznam najvažnejših opravljenih dobav s področja predmeta javnega naročila v
zadnjih treh letih z najmanj tremi strokovnimi
priporočili ali izjavami ponudnika v prilogi;
– izjava o kakovosti storitev;
– opis tehnologije dela;
– izjava – navedba ključnega tehničnega
osebja in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe
in nadzor kakovosti.
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:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbenih cen,
– plačilni 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 21. 10. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun EZR
naročnika, 01100-6030700814, model 00,
sklic na št. 00-200-200.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 10. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 10. 2005
ob 11. uri; Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9, Ljubljana.
VI.4) Dodatne informacije: za ogled
stavb se je možno dogovoriti s kontaktno
osebo naročnika skladno z navodili iz razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2005.
Srednja šola za gostinstvo in turizem
v Ljubljani
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Št. 412-27/02-100005/05
Ob-23838/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kontrola zračnega prometa, kontaktna oseba: Andrej Grebenšek, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-34-850,
faks +386/1/47-34-860, elektronska pošta:
andrej.grebensek@sloveniacontrol.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Bohnec, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.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 storitve: kategorija storitve 24.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba tečaja za kontrolorje letenja.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 80.42.31.20-2, dopolnilni besednjak:
E035-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izobraževanje kontrolorjev letenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 1. 11. 2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi tega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik je uspešno izvedel vsaj 5 ekvivalentnih izobraževanj kontrolorjev letenja,
kot je zaželeno v tem javnem razpisu.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja 1: dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: izjava ponudnika, ki je priložena v A-4 Application form v razpisni dokumentaciji;
– dokazilo o izpolnjevanju pogoja 4: izjava ponudnika, ki je priložena v A-7 Price
speciﬁcation v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tečaj za prvo skupino sedmih kontrolorjev se mora pričeti 28. 11. 2005 ali najkasneje v 4 tednih po navedenem datumu;
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– tečaj za drugo skupino enajstih (opcija
17) kontrolorjev se mora pričeti 10. 4. 2005
ali najkasneje v 4 tednih po navedenem
datumu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
412-22/01-300002/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 10. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu
http://www.praetor.si. Dokumentacija je na
voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 10. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 11. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 10. 2005
ob 13. uri oziroma 1.00 pm, Kontrola zračnega prometa, Kotnikova 19a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Ob-23840/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Škufca, Trg
Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 009/2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje prevajalskih in lektorskih storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Prešernova 25, 1000
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.13.00-6; dodatni predmet, glavni besednjak: 74.83.15.20-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.81.13.00-6.
2) Kratek opis: pisno prevajanje iz slovenskega v angleški in iz angleškega v slovenski jezik.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.13.00-6.
2) Kratek opis: pisno prevajanje iz nemškega v slovenski in iz slovenskega v nemški jezik.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.13.00-6.
2) Kratek opis: pisno prevajanje iz italijanskega v slovenski jezik in iz slovenskega
v italijanski jezik.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.13.00-6.
2) Kratek opis: pisno prevajanje iz francoskega v slovenski jezik ter iz slovenskega
v francoski jezik.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.13.00-6.
2) Kratek opis: pisno prevajanje iz ruskega v slovenski jezik ter iz slovenskega
v ruski jezik.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.38.15.20-4.
2) Kratek opis: lektoriranje slovenskega
jezika.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.15.20-4.
2) Kratek opis: lektoriranje angleškega
jezika.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.15.20-6.
2) Kratek opis: lektoriranje nemškega
jezika.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.15.20-4.
2) Kratek opis: lektoriranje italijanskega
jezika.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.83.15.20-4.
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2) Kratek opis: lektoriranje francoskega
jezika.
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: storitve
se izvajajo sukcesivno v času trajanja okvirnih sporazumov. Obseg storitev je zaradi
narave storitev časovno in količinsko vnaprej objektivno nemogoče določiti vnaprej.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani kandidat bo moral ob podpisu okvirnega sporazuma predložiti bianco menico
s pooblastilom za izpolnitev v višini 400.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izplačilo
se izvede 30. dan po uradnem prejemu računa po posamezni opravljeni storitvi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. 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. za vsak ponujeni sklop: ponudnik je v
zadnjih treh letih pred objavo razpisa opravil
vsaj tri primerljive storitve s področja predmeta prijave. Kot relevantne reference se
bodo štele opravljene storitve prevajanja iz
jezika ki je predmet sklopa na katerega se
ponudnik prijavlja. Vsaka referenca mora
minimalno obsegati 20 prevajalskih strani
(ena prevajalska stran obsega 1.500 znakov
brez presledkov). Za storitve lektoriranja iz
jezika, ki je predmet sklopa, na katerega se
ponudnik prijavlja, mora prav tako obsegati
minimalno 20 prevajalskih strani (ena prevajalska stran obsega 1.500 znakov brez
presledkov);
5. ponudnik ima ustrezno usposobljene
kadre, zahteva se:
– za prevajanje: najmanj visokošolska diploma iz jezika, za katerega se prijavlja,
– za lektoriranje:
– za slovenski jezik: diplomo Filozofske fakultete iz slovenskega jezika,
– za angleški, francoski, italijanski in
nemški jezik: najmanj visokošolska diploma
iz jezika, za katerega lektoriranje se prijavlja
ali najmanj visokošolska diploma iz uradnega jezika v državi za kateri jezik se prijavlja,
ali rojen govorec, ki se je najmanj 12 let šolal
v državi za kateri jezik se prijavlja (npr. zaključena osnovna in srednja šola);
6. za vsak razpisan sklop – delovna storilnost: 15 standardnih prevajalskih/lektoriranih strani na dan.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence za pravno osebo, prevajalsko organizacijo in društvo ali

– potrdilo o vpisu v vpisnik samostojnih
podjetnikov, izdan s strani pristojne izpostave Davčnega urada za samostojnega podjetnika ali
– dokazilo da so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi za ﬁzično osebo.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne
bo predložil, bo naročnik štel, da ga ponudnik za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisa, ne potrebuje.
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: reference razvidne iz obrazca prijava (A-4).
Dokazila za izpolnjevanje pogoja 5:
– razvidno iz točke 1.4 kadri obrazca prijava (A-4) in obrazca kapacitete (A-11);
– za prevajanje: fotokopija diplome iz jezika, za katerega se prijavlja;
– za lektoriranje: fotokopija diplome Filozofske fakultete iz slovenskega jezika oziroma diploma iz jezika za katerega se prijavlja
ali fotokopijo v tujini pridobljene (najmanj)
visokošolske diplome iz uradnega jezika v
državi za kateri jezik se prijavlja ali če gre
za rojenega govorca priložiti fotokopijo potrdil o opravljenem 12-letnem šolanju v tuji
državi (npr: fotokopijo spričeval osnovne in
srednje šole).
Dokazila za izpolnjevanje pogoja 6: razvidno iz obrazca A-7 predračun.
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.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: 009/2005-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 9. 2005, cena:
brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu: http://www.praetor.si (rubrika
javna naročila), ponudniki pa jo tudi lahko
pisno zahtevajo preko e-mail naslova: info@praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 9. 2005, do 12.
ure; ponudbe morajo do roka za predložitev
prispeti na naslov: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana (sprejemna pisarna).
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 9. 2005
ob 12.30; Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana (sejna soba, pritličje).
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: za vsak sklop
bo z najugodnejšim ponudnikom naročnik
sklenil okvirni sporazum za obdobje do
31. 12. 2006.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 4/9/05
Ob-23896/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor,
kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-86-209, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zdravstveni dom Dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktna oseba: Služba za
javna naročila in nabavo, Irena Mihelič, univ.
dipl. ekon., Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-294, faks 02/22-86-589,
elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zdravstveni dom Dr. Adolfa
Drolca Maribor, kontaktni osebi: Služba za
javna naročila in nabavo, Marija Horvat in
Slavica Sojč, Ulica talcev 9, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 02/22-86-361, 02/22-86-229,
faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si, slavica.sojc@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zdravstveni dom Dr. Adolfa Drolca Maribor, kontaktni
osebi: Služba za javna naročila in nabavo,
Marija Horvat in Slavica Sojč, Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-86-361,
02/22-86-229, faks 02/22-86-589, elektronska pošta: marija.horvat@zd-mb.si,
slavica.sojc@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 07.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN4-S/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev: izgradnja in najem komunikacijskih točk za dostopno omrežje ZDM:
– izgradnja oddaljenih komunikacijskih
točk:
– pasovna širina 1024/256 kb/s –
36 x,
– pasovna širina 2048/512 kb/s –
11 x;
– izgradnja centralne komunikacijske
točke:
– pasovna širina100 Mb/s – 1 x;
– oprema, storitve, projektna dokumentacija:
– širokopasovni modem – 47 x,
– optični pretvornik – 1 x,
– vključitev komunikacijske točke,
– tehnična in uporabniška dokumentacija, najem in vzdrževanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: centralna lokacija naročnika – Ulica talcev 9, Maribor in 47 zunanjih
lokacij, ki se nahajajo v Mariborski regiji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 300.000 SIT,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v izjavi
naveden rok plačila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo o registraciji;
2. potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. dokazilo o vrsti poslovnega in strokovnega statusa s principali;
5. lastna izjava ponudnika:
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna napaka na področju,
ki je povezano s poslovanjem naročnika,
– da proti ponudniku oziroma njegovim
vodstvenim delavcem v preteklih petih letih
pred pričetkom naročila ni bila vložena pravnomočna obtožnica in ni bila izdana obsodilna sodba,
– da proti ponudniku v preteklih petih
letih ni bil uveden postopek za gospodarski
prestopek oziroma mu v tem postopku ni
bila izdana pravnomočna sodna odločba.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katere je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudba;
2. podatki o ponudniku;
3. podatki o podizvajalcu;
4. izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji;
5. izjava ponudnika o verodostojnosti podatkov;
6. izjava ponudnika o nepovezanosti;
7. izjava ponudnika o omejitvi poslovanja;
8. obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika;
9. pogodba;
10. predračun z navodili za izpolnitev;
11. izjava ponudnika, da ne nastopa s
podizvajalci;
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12. navedba podizvajalcev in opis njihovih del;
13. izjava ponudnika o medsebojnem sodelovanju s podizvajalci;
14. izjava podizvajalcev o medsebojnem
sodelovanju s ponudnikom;
15. izjava ponudnika o odgovornosti za
izvedbo naročila;
16. strokovna priporočila (reference);
17. izjava ponudnika o tehničnih zmožnostih in kadrovski usposobljenosti;
18. izjava ponudnika o času izvedbe storitve;
19. izjava ponudnika o drugih pogojih;
20. izjava ponudnika o zagotovitvi pokritosti ponudbe;
21. izjava o varovanju poslovne skrivnosti;
22. izjava ponudnika o plačilnih pogojih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. zanesljivost komunikacijske točke.
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 7. 10. 2005.
Cena: 6.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
naročnika pri OE UJP Slovenska Bistrica,
št. 01270-6030922374, dvig razpisne dokumentacije le s predložitvijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 10. 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 10. 1. 2006 ali 3 mesece od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10.
2005 ob 10. uri; Zdravstveni dom Dr. Adolfa
Drolca Maribor, Služba za javna naročila in
nabavo, Ulica talcev 9, pritličje, soba 102,
Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo se lahko izvede v sodelovanju s podizvajalci.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2005.
Zdravstveni dom
Dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-23897/05
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, Komunalna direkcija, kontaktna
oseba: Danilo Šalamon, dipl. inž. str., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 00386/2/22-01-419, 041/736-873, faks
00386/2/25-26-551, elektronska pošta: danilo.salamon@maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35213-18/2005-0800/DŠ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava dokumentacije za prijavo projekta
v program Ministrstva za okolje in prostor za pridobitev sredstev iz Kohezijskega sklada Evropske unije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor-Miklavž-Hoče.
Šifra NUTS: II.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava celotnega javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: tri mesece od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava banke
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
izjava ponudnika o predložitvi zavarovalne
police za zavarovanje projektantske odgovornosti.
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 kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 10. 2005.
Cena: 20.000 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: 10. 10. 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 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
in naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2005
ob 9.30; Slovenska ulica 40, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
Komunalna direkcija
Ob-23902/05
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: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
redni pregledi objektov na državnih cestah na področjih KR, MS, PT, CE in MB.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: hitre, glavne in regionalne
ceste v Republiki Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:: 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je

prenehanje ponudnikovega poslovanja ali
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države
v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih 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:
2.3.1. Zagotovljen mora biti vodja rednih
in glavnih pregledov objektov, ki izpolnjuje
naslednje zahteve:
– pooblaščeni inženir (skladno z Zakonom o graditvi objektov ali drugim enakovrednim predpisom),
– univ. dipl. inž. grad.,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– vsaj 3 leta delovnih izkušenj pri izvajanju rednih in glavnih pregledov cestnih
objektov;
dokazilo: podatki o tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja rednih in glavnih pregledov cestnih objektov), navedeni
skladno s predlogo.
2.3.2. Zagotovljeni morajo biti (poleg
vodje pregledov) vsaj 4 pregledniki objektov. Pregledniki morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
– pooblaščeni inženir (skladno z Zakonom o graditvi objektov ali drugim enakovrednim predpisom),
– univ. dipl. inž. grad.,
– vsaj 5 let delovnih izkušenj,
– vsaj 2 leti delovnih izkušenj pri izvajanju rednih in glavnih pregledov cestnih
objektov;
dokazilo: podatki o tehničnem osebju
(funkcija: preglednik cestnih objektov), navedeni skladno s predlogo za vsakega preglednika posebej.
2.3.3. Zagotovljeni morajo biti posebej
usposobljeni kadri za specialna dela:
– vsaj en preglednik-potapljač,
– vsaj en preglednik-alpinist;
dokazilo: podatki o tehničnem osebju
(funkcija: preglednik – potapljač, preglednik
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– alpinist), navedeni skladno s predlogo za
vsako osebo posebej.
2.3.4. Ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju
naročila.
Dokazila: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega
ponudnika zahteva dokazilo (pogodbo) o zaposlitvi pri ponudniku za določen ali nedoločen čas ter dokazilo o znanju slovenskega
jezika (potrdilo o pridobljeni srednješolski
ali višji izobrazbi v Republiki Sloveniji ali potrdilo pooblaščene ustanove za preverjanje
znanja slovenskega jezika).
2.4. Tehnične zmogljivosti
2.4.1. Ponudnik mora zagotoviti tehnično
in drugo potrebno opremo za kvalitetno in
varno izvedbo pregledov. V času izvajanja
naročila mora imeti zagotovljeno možnost
razpolaganja s specialnim vozilom za pregled objektov. Zagotoviti mora izdelavo »tipičnega varnostnega načrta« za preglede
premostitvenih cestnih objektov (predorov,
mostov, viaduktov…).
Dokazilo: izjava o zagotovljenih tehničnih
zmogljivostih skladna s predlogo.
Opomba: k izjavi mora biti priloženo dokazilo o lastništvu specialnega vozila za preglede premostitvenih objektov ali (pred)pogodba o najemu tega vozila.
K izjavi mora biti priložena ponudba za
izdelavo »tipičnega varnostnega načrta« za
preglede premostitvenih cestnih objektov
(predorov, mostov, viaduktov…).
2.5. Reference
2.4.1. Ponudnik je v obdobju zadnjih treh
let pred objavo tega naročila izvedel najmanj
50 rednih in glavnih pregledov premostitvenih objektov (mostov, viaduktov, predorov) s
svetlo razpetino 5 m in več.
Dokazilo: izjava o referenčnem delu,
skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dodatna dokazila (na
primer: pogodbo z delodajalcem) o izvedbi
navedenega referenčnega dela. Naročnik
si pridržuje tudi pravico, da navedbe o referenčnih delih preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.
Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če
je kdorkoli izmed partnerjev tak posel izvedel sam ali skupaj z enim ali več partnerji,
s katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s
podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimikoli
podizvajalci.
2.4.2. Partner v skupni ponudbi je v obdobju zadnjih treh let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel vsaj
v obsegu, kot ga prevzema v ponudbi
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu, po
vsebini skladno s predlogo.
2.4.3. Podizvajalec je v obdobju zadnjih
treh let pred objavo tega naročila izvedel
najmanj en istovrsten posel vsaj v obsegu,
kot ga prevzema v ponudbi.
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu, po
vsebini skladno s predlogo.
2.6. Drugi naročnikovi pogoji
2.6.1. Ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika.
2.6.2. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
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tega naročila ni bila unovčena nobena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
2.6.3. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila naročnik ni ugotovil
zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah.
2.6.4. 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.
Dokazilo: izpolnjevanje pogojev 2.6.1.,
2.6.2., 2.6.3., 2.6.4 dokazuje naročnik, na
podlagi svoje evidence in dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
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: 29. 9. 2005 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 9. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
30,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-23905/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Barbara Gašperlin, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, kontaktna oseba:
Erika Andrlič in Stanka Horvat, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektron-
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ska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 433-01/7-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je čiščenje prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije: Brežice, Celje,
Dravograd, Koper, Ljubljana, Murska Sobota in Sežana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 74.70.13.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 74.70.13.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov na lokacijah v okviru carinskega urada Brežice.
3) Obseg ali količina: po speciﬁkaciji.
Sklop št. 02
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 74.70.13.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov na lokacijah v okviru carinskega urada Celje.
3) Obseg ali količina: po speciﬁkaciji.
Sklop št. 03
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 74.70.13.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov na lokacijah v okviru carinskega urada Dravograd.
3) Obseg ali količina: po speciﬁkaciji.
Sklop št. 04
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 74.70.13.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov na lokacijah v okviru carinskega urada Koper.
3) Obseg ali količina: po speciﬁkaciji.
Sklop št. 05
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 74.70.13.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov na
lokacijah v okviru carinskega urada Ljubljana.
3) Obseg ali količina: po speciﬁkaciji.
Sklop št. 06
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 74.70.13.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov na lokacijah v okviru carinskega urada Murska
Sobota.
3) Obseg ali količina: po speciﬁkaciji.
Sklop št. 07
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 74.70.13.
2) Kratek opis: čiščenje prostorov na lokacijah v okviru carinskega urada Sežana.
3) Obseg ali količina: po speciﬁkaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudba se lahko nanaša na celotni predmet
javnega naročila, tj. čiščenje prostorov na
lokacijah v okviru vseh carinskih uradov,
ali le na njegov posamezni del, tj. čiščenje
prostorov na lokacijah v okviru posameznih
carinskih uradov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 2. 2006 do 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
ponudba ponudnika presega 30 milijonov

SIT, priloži ponudnik svoji ponudbi garancijo
za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru
ponudnik priloži svoji ponudbi menico za
resnost ponudbe.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo,
da bo v primeru izbora predložil:
– garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba presega 30 mio SIT, oziroma
– lastno menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če njegova ponudba
ne presega 30 mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 30. dan od dneva uradnega prejema
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:
Glede ﬁnančne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– v preteklih šestih mesecih do vključno datuma izdaje ustreznega bonitetnega
obrazca oziroma potrdila ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa,
– ponudnik mora imeti poravnane vse
svoje obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov, zapadle do
dneva oddaje ponudbe na podlagi razpisa
javnega naročila,
– ponujeni plačilni rok mora biti najmanj
30 dni od dneva prejema računa.
Glede poslovne sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje zahteve:
– ponudnik mora predložiti vsaj tri reference v vrednosti nad 30 mio SIT za čiščenje prostorov, ki se nanašajo na obdobje od
1. 1. 2001 do 31. 12. 2004,
– veljavnost ponudbe ponudnika ne sme
biti krajša od 60 dni od dneva odpiranja ponudb,
– ponudnik mora zagotavljati, da bo vse
morebitne reklamacije rešil v roku največ
24 ur od prejema pisnega obvestila (telefaks, elektronska pošta, pisemska pošiljka)
o reklamaciji,
– ponudnik mora navesti v celoti kot je
zahtevano svoje podatke glede svoje kadrovske strukture, zmogljivosti, službe kakovosti, načina upoštevanja in reševanja
reklamacij in referenc.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazila o veljavni registraciji dejavnosti ponudnika:
1.1. za pravne osebe – gospodarske
družbe:
· izpisek iz sodnega registra podjetij izdan s strani okrožnega sodišča;
1.2. za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike posameznike:
· priglasitveni list pričetka poslovanja;
1.3. za pravne in ﬁzične osebe:
· dovoljenje Obrtne zbornice za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo poskrbeli za izpolnjevanje vseh
predpisanih pogojev za začetek opravljanja
dejavnosti (minimalni tehnični in sanitarnozdravstveni pogoji);
3. izjava z naslednjo vsebino: pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo,
da imamo poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve;
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4. a) izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti;
ali
b) mnenje pooblaščenega revizorja,
ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano
javno naročilo po knjigovodskih listinah izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila;
5. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. izjava z naslednjo vsebino: pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
da proti nam ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek
ter, da vsi zaposleni delavci ponudnika, ki
bodo operativno izvajali storitve čiščenja na
lokacijah naročnika niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj;
7. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kaznivo dejanje;
8. izjava ponudnika po odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov
skupaj s priloženo pogodbo s podizvajalci
oziroma pogodbo o skupnem nastopanju in
pisnimi izjavami vseh podizvajalcev, da je
ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti do njih;
9. izjava o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazila o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika:
za pravne osebe – gospodarske družbe:
· BON-1/P;
za ﬁzične osebe – samostojne podjetnike
posameznike:
· BON-1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v celoti izpolnjeni kot je zahtevano pripravljeni obrazci s strani naročnika
v razpisni dokumentaciji v rubrikah "Opis kadrovske strukture", "Razpoložljive zmogljivosti", "Služba kakovosti", "Način upoštevanja
in reševanja reklamacij" in "Reference".
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
433-01/7-5/2006-0530-001.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 10. 2005 brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 10. 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: 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 10. 2005
ob 10. uri, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, v sejni sobi št. 330.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.4) Dodatne informacije: po sklenitvi
pogodbe z izbranim najugodnejšim ponudnikom lahko naročnik v času trajanja pogodbe
odda naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu in s pogoji 97.
člena ZJN-1A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS
Ob-23960/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Sabina Popovič, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-26-11, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: sabina.popovic@gov.si, internetni naslov: www.uvi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve tisk.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: tisk mesečnika Sinfo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tisk 24 številk informativno-promotivnega mesečnika Sinfo za leti 2006 in 2007
(84.000 izvodov + morebitni dodatni izvodi posamezne številke mesečnika).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po dogovoru z naročnikom.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.18.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna količina 84.000 izvodov plus morebitni
dodatni izvodi posamezne številke mesečnika.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni mogoče.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
obvezni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: zakonski
rok plačila za proračunske uporabnike je 30
dni po izvedeni storitvi in prejemu uradnega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da ponudnik nastopa
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s podizvajalci, mora ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopanju.
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: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu, potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ne.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ne.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 9. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na sedežu
naročnika vsak delovni dan med 10. in 12.
uro in na spletni strani naročnika www.uvi.si
v rubriki katalog informacij javnega značaja
(2.g).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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 25. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2005
ob 14. uri, na sedežu naročnika v sejni sobi
v 5. nadstropju.
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.
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: 5. 9. 2005.
Urad Vlade RS z informiranje
Št. 110-1/05
Ob-24107/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
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3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, faks 01/300-99-37,
elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00468.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji G1-2 (HC) Hajdina (Draženci).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: G1-2 (HC) Hajdina (Draženci).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,224.000 SIT z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plače-

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/3497/2005
Ob-23909/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Martin
Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-75, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: martin.hostnik@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kon-
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vanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za pretekla 3 leta oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za pretekla 3 leta.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam zahtevnih objektov, na katerih
je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec zunanje kontrole kvalitete, v zadnjih treh letih,
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.

IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00468.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2005.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom "za
razpisno dokumentacijo". Tuji ponudniki
iz držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša 6.666 SIT.
Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so
dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni
pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec
dolžan plačati razpisno dokumentacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 10. 2005 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2005
ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

taktni osebi: Milena Trifunovič in Katarina Krepﬂ, vsak delovni dan od 10. do 14.
ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11, faks 01/474-25-02,
elektronska pošta: milena trifunovič, katarina.krepﬂ@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 136/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža prostozračne visokonapetostne opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP 110/35/20/10 kV
Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: končni rok izvedbe je avgust
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora biti
predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupna ponudbena cena (75%),
2. reference dejanskega izvajalca za odlično ocenjeno montažo VN opreme (15%),
3. reference za odlično ocenjeno dobavo
VN opreme (10%).
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 136/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 136/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 9. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 9. 2005
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 024642
Ob-23976/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/01/580-83-32, faks
+386/01/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 23 naba/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava drobnega materiala za vzdrževanje priključkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: skladišče Kleče, Saveljska
cesta 1, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.

Št.

Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava drobnega materiala za vzdrževanje priključkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 36 mesecev.
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: registracija podjetja, ki
mora izkazovati, da je podjetje registrirano
za opravljanje razpisanih storitev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P in potrdilo davčnega urada.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudniki morajo predložiti izjave o skladnosti proizvoda.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-23653/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestno gledališče Ljubljansko, kontaktna oseba: Marijana Jaklič Klanšek, Čopova 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/425-82-22, faks 01/251-70-44, elektronska pošta: marijana.klansek@mgl.si, internetni naslov: www.mgl.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN I./2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
zvočne in video opreme za gledališče
po sklopih:
– zvočna oprema veliki in mali oder,
– video prenos veliki in mali oder.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: najnižjo ceno
in kompatibilnost opreme z obstoječo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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1. cena,
2. reference,
3. zastopstvo/proizvodnja,
4. rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 23 naba/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 10. 2005, dvig
možen od 14. 9. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 10. 2005 do 13. 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 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
morajo imeti pooblastilo podjetja.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 10. 2005
ob 8. uri, Vodovodna c. 90, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija
d.o.o., Ljubljana

tev: javno naročilo št. I./2005 sklop 1: Lorex
d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Osojnik,
Stegne 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/514-04-65, faks 01/514-04-60, elektronska pošta: dusan.osojnik@lorex.si, internetni naslov: www.lorex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,994.975,35 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. I/ 2005 sklop 2: AVC
group d.o.o., kontaktna oseba: Jani Medič, Blatnica 14, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-78-70, faks 01/530-78-80, elektronska pošta: info@avc-group.si, internetni naslov: www.avc-group.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,384.038 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN I./2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16106/05.
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: 30. 8. 2005.
Mestno gledališče Ljubljansko
Ob-23729/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: mag. Zmagomir Kralj,
Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-222-43.
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:
34.13.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup novih tovornih vozil
za prevoz živalskih trupel.
II.5) Kratek opis: nakup 3 novih tovornih vozil za prevoz živalskih trupel za
potrebe Veterinarsko higienske službe,
z nosilnostjo 4000 kg koristnega tovora
(ADR, skupine 6,2), s štirikolesnim pogonom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 65 točk,
– dobavni rok – do 15 točk,
– garancijski rok – do 10 točk,
– plačilni rok – do 5 točk,
– strokovna priporočila/reference – do 5
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5.4-10/05: AC-Intercar d.o.o., kontaktna oseba: Janez Seljak,
Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-35-80, faks 01/588-35-99.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 45,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5.4-10/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18456/05.
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: 31. 8. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Ob-23730/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Ladislav Rakuša, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-850,
faks 01/47-34-860, elektronska pošta:
rado.kriz@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-21/01-400005/05.
II.5) Kratek opis: nakup izhodnega ojačevalca TWT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
412-21/01-400005/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22121/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni prejel
nobene primerne in ustrezne ponudbe, zato
je vse zavrnil.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Ob-23805/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-275, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 36 15 00 00-7.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
notranje opreme za Glasbeno šolo Krško.
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. 1/VVB: Atlas oprema d.o.o., kontaktna oseba: Primož Novak,
Samova 12a, 1116 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/431-40-37, faks 01/431-52-73, elektronska pošta: Atlas-oprema@atlas-oprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 19,541.875,20
SIT, najvišja ponudba 22,847.952 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: 351-03-56/2001
O601.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13627/05 z dne 20. 5. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Občina Krško
Ob-23825/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 49 – Reagenti in kemikalije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,000.000 SIT z DDV.
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. 49: Hermes Analitica, d.o.o., Verovškova 58, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,010.873 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 673.737,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,056.952 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
A-Ž Consulting, d.o.o., Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,510.010 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Labormed, d.o.o., Zgornje Pirniče 96/c,
1215 Medvode, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 887.464 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,169.955,53 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/a,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,579.144 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Genos, d.o.o., Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,011.462,79 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemomed, d.o.o., Kališka 9, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,038.596 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 584.508 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Lek, d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 397.866 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24.167,96 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 668.063,69 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,433.948,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,466.488,77 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
IASON Labormedizin GesmbH & CoKG,
Feldkirchner Strasse 4, A-8054 Graz-Seiersberg, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 789.806,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,372.709,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,404.331,73 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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24500/04, z dne 17. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-28911/04, z dne 29. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-23826/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 21 – Farmacevtske
surovine in radiofarmaki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT z DDV.
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. 21: IASON Labormedizin,
GesmbH & CoKG, Feldkirchner Strasse 4,
A-8054 Graz-Seiersberg, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,156.720 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,398.664,97 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro+Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 438.039,43 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Genos, d.o.o., Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 768.364,08 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 537.657,18 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski nasip 6,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,837.435,26 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 523.502,19 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.

Ob-23827/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica Sežana, kontaktni osebi: mag.
Silvana Šonc, direktorica in Nadja Rus, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/70-74-000, faks 05/73-41-302, elektronska pošta: nadja.rus@email.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2005.
II.5) Kratek opis: nabava živil in materiala za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-01/05 – sklop št. 01.01:
splošno prehrambeno blago: Mercator d.d.,
kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska
cesta 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,660.130,35 SIT.
IV.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. JN-01/05 – sklop št. 01.02:
sadje in zelenjava: Agrogorica d.d., kontaktna oseba: Branka Marušič, Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
tel. 05/33-03-011, faks 05/33-03-010.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,507.115,66 SIT.
IV.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. JN-01/05 – sklop št. 01.03:
meso in mesni izdelki: MIP d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Roman Korenjak, Panovška cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00, faks 05/30-27-668.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,549.625 SIT.
IV.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. JN-01/05 – sklop št. 01.04:
perutnina in perutninski izdelki: Pivka d.d.,
kontaktna oseba: Darja Kaluža, Neverke 30,
6256 Neverke, Slovenija, tel. 05/75-71-445,
faks 05/75-71-407.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,676.770 SIT.
IV.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. JN-01/05 – sklop št. 01.05:
ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktni osebi:
Barbara Brojan in Igor Žinič, Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 467.150 SIT.
IV.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. JN-01/05 – sklop št. 01.06:
mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia
d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec,
Arja vas 92, 3301 Arja Vas, Slovenija, tel.
03/71-33-800, faks 03/71-33-841.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,688.064,47 SIT.
IV.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. JN-01/05 – sklop št. 01.07:
kruh in pecivo: Mlinotest Živilska industrija
d.d., kontaktna oseba: Stanka Drešček, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-44-538, faks 05/36-44-516.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,063.732,73 SIT.
IV.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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob-7520/05.
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: 31. 8. 2005.
Bolnišnica Sežana
Ob-23828/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 16 – Medicinski potrošni material za intenzivne terapije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105,334.000 SIT z DDV.
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. 16: Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,006.631,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,456.300 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,737.464,45 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,770.171,66 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,263.638,58 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/a,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,033.219 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 87.067 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 931.781,48 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,407.695 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 84.600 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 232.178,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,615.540 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,105.445,03 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 245.555,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MAC´S Medical GmbH, Am Wassersprung
2, A-2361 Laxenburg-Vienna, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,644.378 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27006/04, z dne 15. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23829/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 7 – Medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 400,000.000 SIT z DDV.
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. 7: Johnson & Johnson,
S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,521.732,96 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,486.899 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 550 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,839.449 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo, d.o.o., Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,582.654 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
LaboHem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 362.660,04 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,025.190 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Spes, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,413.358,24 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Fabia, d.o.o., Mlinska 28, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,240.667,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio, d.o.o., Peričeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,666.617 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,739.430 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 625.030,73 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,084.129,02 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.835,01 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,440.758,22 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20.510,09 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,481.253,14 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 346.332,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pri-Ma, d.o.o., Tržaška 28, 1360 Vrhnika,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,721.159,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicotehna, d.o.o., Zadobrovška cesta
42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,628.071,04 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,712.973,55 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,854.394,61 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,843.792,52 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.S. Evro-Medical Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,858.679 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,472.372,26 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,179.719,85 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,359.558 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Olympus Slovenija, d.o.o., Baznikova ulica
2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,463.239,31 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 76.315 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,687.652,04 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medana Plus, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,464.190 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tosama, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir,
1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33.671 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/a,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,514.459 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 35.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24499/04, z dne 17. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23830/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: obvezilni in sanitetni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 168,000.000 SIT z DDV.
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. 2: Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,354.543,92 SIT.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva uliva 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,750.304,90 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 339.200,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,805.977,96 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Valencia Stoma-Medical, d.o.o., Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59.040 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Dentacom Inženiring, d.o.o., Efenkova cesta
61, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77.139,66 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,929.567,89 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Merit, d.o.o., Šmartinska 130, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 491.750 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,186.392,98 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 914.602,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,376.014,62 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Nord, d.o.o., Gotovlje 62a, 3310 Žalec,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63.073,92 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 993.313,32 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Paul Hartmann Adriatic, d.o.o., Letališka 3c,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,551.427,17 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 83.169,96 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
LaboHem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,010.192 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,515.454,85 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Unilabor, d.o.o., Leskoškova cesta 12, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,886.988 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tosama, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir,
1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,597.173,12 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:
22. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-23015/04, z dne 3. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23831/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 5 – Reagenti in kemikalije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 116,000.000 SIT z DDV.
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. 5: Medis, d.o.o., Brnčičeva
1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13.178,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,703.133,89 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Adriamed, d.o.o., Ljubljana, 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 2,345.286,31 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,574.850,12 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,831.520,16 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Labormed, d.o.o. Ljubljana, Zgornje Pirniče
96/c, 1215 Medvode, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 975.990 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,533.332,59 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Karanta Ljubljana, d.o.o., Poljanski nasip 6,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,486.542 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Laboratorijska tehnika Burnik, d.o.o., Skaručna 14a, 1217 Vodice, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 651.380 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 39.650,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mediline, d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 118.654,60 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-76274, z dne 23. 8. 2002.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23832/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 12 – Kardiokirurški
medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,800.000 SIT z DDV.
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. 12: Salus, Ljubljana, d.d.,
Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,465.381,25 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,354.643,78 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,000.209 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:
20. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-75588, z dne 9. 8. 2002.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23833/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 46 – Kardiokirurški
medicinski potrošni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 SIT z DDV.
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. 46: Gopharm, d.d., Nova
Gorica, Cesta 25. junija 1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,793.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 136.207,50 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,465.437,76 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,211.981,60 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:
20. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-88506, z dne 21. 2. 2003.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23834/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 03 – Enteralna prehrana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT z DDV.
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. 03: Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,482.539,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21767/04, z dne 13. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 8. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 404-08-121/2005-18
Ob-23836/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
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01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@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 96/2005 – ODP.
II.5) Kratek opis: II. sklop: en. ploščica,
dehidrirana hrana, instant kava, kristalni
sladkor, mlečni dodatek, jed. čokolada.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,600.000 SIT (vrednost celotnega
javnega naročila).
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. 96/2005
– ODP: Perigon d.o.o., kontaktna oseba:
Pavla Mihajlovič Fakin, Mašera – Spasičeva 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-20-65, faks 01/565-47-53, elektronska pošta: pm@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,304.517,97 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-121/2005
– 18.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-14581/05 z dne 27. 5. 2005;
2005/S 101-100796 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: 31. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-23837/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda, Kamnik, kontaktna oseba: Jelka Golob, Novi trg 26b, 1241 Kamnik,
Slovenija, tel. ++386/1/830-33-30, faks
++386/1/839-13-27, elektronska pošta:
group1.ljvvzam@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo živil,
št. 01/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava živil, in sicer:
– sklop 1 – meso in mesni izdelki;
– sklop 2 – mleko in mlečni izdelki;
– podsklop 2.1 – mleko in mlečni izdelki,
– podsklop 2.2 – mlečni izdelki;
– sklop 3 – kruh in pekovsko pecivo;
– sklop 4 – slaščičarski izdelki in keksi;
– sklop 5 – sveža zelenjava in sadje;
– sklop 6 – sadni sokovi;
– sklop 7 – ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,300.000 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. 01/2005 (podsklop 2.1):
Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/588-15-00, faks
+386/1/588-18-86, elektronska pošta: Petra.alic@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,701.250 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2005 (podsklop
2.2): Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/588-15-00,
faks +386/1/588-18-86, elektronska pošta: Petra.alic@lj-mlek.si; Pomurske mlekarne d.d., kontaktna oseba: Marieta Šoštarič, Industrijska ulica 10, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. +386/2/536-12-21,
faks +386/2/522-13-39, elektronska pošta:
Sostaric.marieta@pomurske-mlekarne.si;
Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba:
Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija, tel. +386/3/713-38-00, faks
+386/3/713-38-41, elektronska pošta: Stefka.topolovec@mlekarna-celeia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,546.200
SIT, najvišja ponudba 1,888.184,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Opomba: skladno s pridržkom iz razpisne dokumentacije, v katerem si naročnik
pridržuje pravico do izbora treh ponudnikov,
se je javno naročilo za ta podsklop oddalo
vsem trem navedenim ponudnikom, pri katerih bo naročnik izmenično naročal izdelke
iz predmetnega podsklopa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/2005 (sklop 3): Žito d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/587-61-00, faks +386/1/524-56-59,
internetni naslov: www.zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,169.677,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2005 (sklop 4):
Mlinotest d.d., kontaktna oseba: Miran
Heine, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +386/4/174-99-25,
faks +386/5/364-45-16, elektronska pošta:
Miran.heine@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,870.367,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/2005 (sklop 5): Agro
Mrkac d.o.o., kontaktna oseba: Katarina
Zupančič, Cesta v Šmartno 29, 1000 Ljub-
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ljana, Slovenija, tel. +386/1/545-11-45, faks
+386/1/541-22-90, elektronska pošta: agromrkac@sid.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,307.511,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2005 (sklop
6): Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/560-33-24, faks
+386/1/560-34-72, elektronska pošta: Sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,358.152,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/2005 (sklop 7): ERA –
SV d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
+386/2/788-00-10, faks +386/2/788-00-20,
elektronska pošta: Doroteja.stimulak@erasv.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,277.565 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: 01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005, Ob-17637/05.
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: 30. 8. 2005.
Vzgojno varstveni zavod
Antona Medveda, Kamnik
Št. 4/2005
Ob-23842/05
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: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-53, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: mateja.kocman@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-4/2005.
II.5) Kratek opis: zobozdravstveni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 128,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.

IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: sklop 1: svedri: Sanolabor d.d.,
kontaktna oseba: Tomo Vukelič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: tomo.vukelic@sanolabor.si, internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,075.024,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 2: ostali rotacijski inštrumenti: Interdent d.o.o., kontaktna oseba: Špela Zagožen, Opekarniška 26, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-62-00, faks 03/425-62-10,
elektronska pošta: s.zagozen@interdent.cc,
internetni naslov: www.interdent.cc.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,298.683,28 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 3: 1. podskupina: alginati: Polident
d.d., kontaktna oseba: Denis Furlani, Volčja
Draga 42, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel.
05/330-48-40, faks 05/330-48-70, elektronska pošta: polident@polident.si, internetni
naslov: www.polident.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 897.343,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 3: 2. podskupina: odtisni materiali: Polident d.d., kontaktna oseba: Furlani Denis,
Volčja Draga 42, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel. 05/330-48-40, faks 05/330-48-70,
elektronska pošta: polident@polident.si, internetni naslov: www.polident.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,694.582,83 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:
sklop 3: 3. podskupina: amalgami: KT Prezent d.o.o., kontaktna oseba: Katerina Tavčer, Pot k sejmišču 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-72-82, faks 01/530-72-88,
elektronska pošta: kt-prezent@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,669.556,41 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:
sklop 3: 4. podskupina: cementi: Prodent
Int. d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kaluža,
Zvezna ulica 2a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/520-48-00, faks 01/520-48-22, elektronska pošta: prodent.prodaja@siol.net, internetni naslov: www.prodent-int.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,812.062,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop 3: 5. podskupina: materiali za
kompozitne zalivke: Drevenšek & Drevenšek, Dental servis d.n.o., kontaktna oseba: Andrej Drevenšek, Griže 53, 3302
Griže, Slovenija, tel. 03/710-30-47, faks
03/710-30-46, elektronska pošta: drevensek.drevensek@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,024.118 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: sklop 3: 6. podskupina: endodontija
in anestezija: Prodent Int. d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kaluža, Zvezna ulica 2a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-48-00,
faks 01/520-48-22, elektronska pošta: prodaja.prodent@siol.net, internetni naslov:
www.prodent-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,558.671,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop 3: 7. podskupina: ostali potrošni material za zobno ordinacijo: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Tomo Vukelič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: tomo.vukelic@sanolabor.si, internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,251.954,18 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: sklop
4: žlahtne zlitine: Zlatarna Celje d.d., kontaktna oseba: Andrej Cimerman, Kersnikova
19, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-71-30,
faks 03/541-11-80, elektronska pošta: andrej.cimerman@zlatarnacelje.si, internetni
naslov: www.zlatarnacelje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,805.690 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: sklop 5: 1. podskupina: mavci: Polident
d.d., kontaktna oseba: Denis Furlani, Volčja
Draga 42, 5293 Volčja Draga, Slovenija, tel.
05/330-48-40, faks 05/330-48-70, elektronska pošta: polident@polident.si, internetni
naslov: www.polident.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,377.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 5: 2. podskupina: vložne mase: Interdent d.o.o., kontaktna oseba: Špela Zagožen, Opekarniška 26, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-62-00, faks 03/425-62-10,
elektronska pošta: s.zagozen@interdent.cc,
internetni naslov: www.interdent.cc.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,109.054,34 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:
sklop 5: 3. podskupina: akrilati: Interdent
d.o.o., kontaktna oseba: Špela Zagožen,
Opekarniška 26, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-62-00, faks 03/425-62-10, elektronska pošta: s.zagozen@interdent.cc, internetni naslov: www.interdent.cc.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,094.591,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop 5: 4. podskupina: voski: Interdent
d.o.o., kontaktna oseba: Špela Zagožen,
Opekarniška 26, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-62-00, faks 03/425-62-10, elektronska pošta: s.zagozen@interdent.cc, internetni naslov: www.interdent.cc.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 475.889,12 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:
sklop 5: 5. podskupina: fasetirni material,
keramika: Prodent Int. d.o.o., kontaktna
oseba: Igor Kaluža, Zvezna ulica 2a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-48-00,
faks 01/520-48-22, elektronska pošta: prodent.prodaja@siol.net, internetni naslov:
www.prodent-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,374.016,22 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: sklop 5: 6. podskupina: ostali potrošni material za zobno tehniko: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Tomo Vukelič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: tomo.vukelic@sanolabor.si, internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,210.059,61 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:
sklop 6: troslojni akrilatni zobje: Studio 33
marketing d.o.o., kontaktna oseba: Janez
Sokler, Brilejeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-31-04, faks 01/283-31-08.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,715.268,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop 7: potrošni material in drobni
inventar za ortodontijo: Sanolabor d.d.,
kontaktna oseba: Tomo Vukelič, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/585-42-98, elektronska pošta: tomo.vukelic@sanolabor.si, internetni naslov: www.sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,079.716,16 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:
sklop 8: drobni inventar za zobno ordinacijo
in zobno tehniko: Prodent Int. d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kaluža, Zvezna ulica 2a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-48-00,
faks 01/520-48-22, elektronska pošta: prodent.prodaja@siol.net, internetni naslov:
www.prodent-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,622.160,48 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-4/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10342/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je naročilo po odprtem postopku oddal z delnima
sklepoma dne 1. 6. 2005 in 30. 6. 2005, izbiro najugodnejšega ponudnika za 2. sklop
(ostali vrteči inštrumenti) je nadaljeval po
postopku s pogajanji brez predhodne objave
in naročilo oddal dne 18. 7. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 1714-05-403-58/2005/19 Ob-23912/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.14.22.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-58/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava mikrovalovnih linkov in
izvedba šolanja za ponujeno opremo, in
sicer:
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– sklop 1: mikrovalovni linki nizkih kapacitet,
– sklop 2: mikrovalovni linki višjih kapacitet.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,166.666.67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-58/2005 (sklop
1): 3 TECH d.o.o., kontaktna oseba: Žarko Lenardič, Brnčičeva 13, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/563-20-71, faks
+386/1/563-20-72,
elektronska
pošta:
info@3tech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,196.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 403-58/2005 (sklop 2):
Iskra Transmission d.d., kontaktna oseba:
Bogomir Čufer, Stegne 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/500-33-20, faks
+386/1/500-35-00, elektronska pošta: Bogomir.cufer@iskratr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,625.424 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-58/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob-7501/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
najnižja skupna vrednost posameznega
sklopa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 53/2005-ODP,
3. sklop: kotli, ponve, vozički in friteza: Kogast sistemi d.o.o., kontaktna oseba: Drago
Brlan, Adamičeva c. 36, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-63-00, faks 01/786-63-11,
internetni naslov: k.sistemi ko-gast.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
5,158.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 53/2005-ODP,
6. sklop: hitri ohlajevalec hrane: Slorational
d.o.o., kontaktna oseba: Marko Vitežnik, Iršičeva 15, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/882-19-00, faks 02/882-19-01, elektronska pošta: marko@slorational.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vrednost pogodbe:
4,160.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-48/2005-51.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 5. 2005 in 2. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 4. 3. 2005,
Ob-6133/05.
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: 1. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Št. 404-08-48/2005-51
Ob-23915/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, 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 53/2005-ODP.
II.5) Kratek opis: kuhinjske naprave in
oprema, ki je bila razdeljena v sklope:
1. sklop: oprema za pripravo hrane na
terenu,
2. sklop: parno-konvekcijska pečica in
univerzalni kuhinjski stroj,
3. sklop: kotli, ponve, vozički in friteza,
4. sklop: pomivalni stroji,
5. sklop: hladilne omare, hladilniki in
zmrzovalne skrinje in
6. sklop: hitri ohlajevalec hrane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.

Ob-23952/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 28 – Zdravila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 270,000.000 SIT z DDV.
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: 4. točka 20. člena ZJN-1:
(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. 28: Medias International,
d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 343.207,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,029.868,05 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Gopharm, d.d. Nova Gorica, Cesta 25. junija
1D, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,080.948,77 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,300.450,69 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 102,622.102,85 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,459.786,32 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kemofarmacija, d.d., Cesta na Brdo 100,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 135,985.324,60 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,963.257,97 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: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-23967/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-25, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
II.5) Kratek opis: nabava arhivskih kaset.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JN07/05-DLT:
LANCom, d.o.o., kontaktna oseba: Persida
Farasin – Gosak, Tržaška c. 63, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,472.632 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
Ob-19276/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-23977/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Žiri, kontaktna oseba: Katarina Primožič, Jobstova 22, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/50-50-811, faks 04/50-50-810,
elektronska pošta: osziri@krajnik.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava živil in materiala za prehrano, čistil, papirne galanterije
in pisarniškega materiala.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– najnižja cena,
– reference,
– dodatne ugodnosti,
– certiﬁkat kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: meso in mesni izdelki: »Oblak« Janez
Oblak s.p., Delavska 18, 4226 Žiri.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,223.037 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: perutninsko meso in izdelki: »Oblak«
Janez Oblak s.p., Delavska 18, 4226 Žiri.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,319.360 SIT; 1,410.500 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: jajca: ni bilo prejetih ponudb.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: zamrznjene ribe: Brumec Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 282.100 SIT; 395.889,38 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana; Mlekarna Celeia, Arja vas 92, Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,990.486,75 SIT; 2,172.658,25
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovšči-

na; Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska 442,
Škoﬂjica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 4,689.000 SIT; 6,595.041,22 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjeni izdelki iz testa: Pekarna
Pečjak, Dolenjska c. 442, Škoﬂjica; Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 393.855 SIT; 562.534,53 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: žita in mlevski izdelki: Mlinotest d.d.,
Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina; Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 355.800 SIT; 542.185,78 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sveže sadje in zelenjava: Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,948.009 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: konzervirano sadje in zelenjava: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 287.503,79 SIT; 304.758,33 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: zamrznjena zelenjava: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 232.949,50 SIT; 263.790,63 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Dunajska 107, Ljubljana; Fructal d.d., Tovarniška 7, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,959.047,79 SIT; 2,134.592,11
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 2,413.983,62 SIT; 2,486.940,53
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: čistila: Makom, Tatjana Krenker s.p.,
Koroška 64, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 242.742,54 SIT; 1,730.100 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: ostali izdelki za čiščenje: Valtex&Co.
d.o.o., Cesta A. Bitenca 68, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 304.003,08 SIT; 686.088 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: papirna galanterija: Barjans d.o.o.,
Pod Hruševco 20, 1360 Vrhnika; Pan Goslar
d.o.o., Brest 4, 1292 Ig.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,108.488 SIT; 1,747.260 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: obrazci in tiskovine: DZS, d.d., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 37.266,48 SIT; 138.791,48 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop: pisarniški material: Mladinska
knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 1,192.522,02 SIT; 1,838.931,32
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop: računalniški potrošni material: Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana; Pavlin d.o.o., Grič 9, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 340.179,48 SIT; 545.898,37 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 23.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 54, z dne 3. 6. 2005,
pod št. objave 15382/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 9. 2005.
Osnovna šola Žiri
Ob-24068/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.,
kontaktna oseba: Bruno Stanič, Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/61-750-00, faks 05/61-750-15, elektronska pošta: vida.sivic@okoljepiran.si, internetni naslov: www.okoljepiran.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava tovornega vozila – vozilo za sprejem in prevoz gospodinjskih odpadkov.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Exprum d.o.o., kontaktna oseba: Roman Piškur, Celovška c. 62, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-38-33, faks 01/434-75-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 25,979.000 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: ne; Ob-14528/05 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: 15. 9. 2005.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Ob-24080/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19,
elektronska
pošta:
Mf.Razpisi@mf-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
30.23.32.31-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »TISK02-02.2005«.
II.5) Kratek opis: nakup laserskih tiskalnikov z vzdrževanjem skupaj s stroški izpisovanja za obdobje 36 mesecev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 140,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 34/2005:
SRC.SI, Sistemske integracije d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/242-80-00, faks +386/1/423-41-73,
elektronska pošta: src@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 114,478.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-9/2005/26.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 11244/05 z dne 22. 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: 30. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-24081/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19,
elektronska
pošta:
Mf.Razpisi@mf-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
30.24.82.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: »Programska oprema
– 05.2005«.
II.5) Kratek opis: nakup licenčne strežniške, razvojne in ostale programske
opreme za PC strežnike in delovne postaje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30a/2005: Perftech d.o.o.,
Pot na lisice 4, 4260 Bled, Slovenija, tel.
+386/4/579-00-00, faks +386/4/579-02-00,
elektronska pošta: info@perftech.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,330.080 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30b/2005: Skupina Atlantis
d.o.o., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana–Črnuče, Slovenija, tel. +386/1/589-52-00, faks
+386/1/589-52-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 861.997 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30c/2005: Marand inženiring d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/283-33-77,
faks +386/1/283-33-88, elektronska pošta:
info@marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 725.498 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: 433-01-7/2005/35.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 14522/05 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: 2. 9. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-24086/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 29 – Plenice in rokavice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT z DDV.
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: 4. točka 20. člena ZJN-1:
(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. 29.: Helpy, d.o.o., Dobrave
7/a, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,487.934,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,211.861,60 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:
20. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-24096/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Borovnica, kontaktna oseba: Slavka Gerdina, Paplerjeva 22, 1353
Borovnica, Slovenija, tel. 01/75-46-126,
faks 01/75-46-126, elektronska pošta:
obcina@borovnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: oprema OŠ dr. Ivana
Korošca po rekonstrukciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Občina Borovnica, kontaktna oseba: Slavka Gerdina, Paplerjeva 22, 1353
Borovnica, Slovenija, tel. 01/75-46-126,
faks 01/75-46-126, elektronska pošta:
obcina@borovnica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 20,061.220 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18403/05.
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: 5. 9. 2005.
Občina Borovnica
Ob-24103/05
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.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca za
vzpostavitev sistema sledenja mednarodnih EMS pošiljk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/B: WorkTrace IPR Ltd.,
38 High Street, United Kingdom.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 75.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Ob-23951/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD03/2004.
II.5) Kratek opis: kanalizacija PC Arnovski gozd od Juteksa do kolektorja
Arja Vas–Kasaze v Arji vasi, vključno s
črpališčem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 92,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno (80%),
– reference, usposobljenost (15%),
– garancijski rok (5%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNGD 03/2004:
NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, kontaktna oseba: Danilo Senič, univ. dipl. inž.
gradb., Lava 11, 3001 Celje, Slovenija, tel.
03/42-24-100, faks 03/42-24-172, elektronska pošta: robert.ivanus@nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,924.580,29 SIT.
Valuta: 60 dni.
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: ni znano; delež: 6%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19166/04 z dne 16. 7. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ob-23804/05
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: Štefan Marenče, Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-30, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: stefan.marence@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: PDO-26/05.
II.5) Kratek opis: intervencijska gradbena dela na vročevodnem in parovodnem
omrežju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 SIT letno; 84,000.000
SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 85 točk,
– reference na področju gradbenih del
pri izgradnji in popravilu vročevodnega in
parovodnega omrežja – 10 točk,
– garancijski rok – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDO-26/05: KPL,
d.d., kontaktna oseba: Andrej Bernik, Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-92-71, faks 01/476-93-02, elektronska pošta: marketing@kpl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 30,204.500
SIT za eno leto.
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: PDO-26/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12752/05 z dne 13. 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: 31. 8. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 34404-001/05
Ob-23911/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerkvenjak, kontaktni ose-
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bi: Darko Fras in Vito Kraner, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak, Slovenija, tel.
02/729-75-00, faks 02/729-75-04, elektronska pošta: obcina@cerkvenjak.si, internetni
naslov: www.cerkvenjak.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34404-001/2005.
II.5) Kratek opis: modernizacija odsekov občinske ceste LC 203-390 Brezovjak-Župetinci-Novinci in JP 703-621 Župetinska graba-Brezovjak (2070 m).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 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. 34404-001/2005 Modernizacija odsekov občinske ceste LC 203-390 Brezovjak–
Župetinci–Novinci in JP 703-621 Župetinska
graba–Brezovjak (2070 m): Cestno podjetje
Maribor d.d., kontaktna oseba: Dušan Slapnik,
Iztokova ul. 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/429-35-00, faks 02/420-30-44, internetni
naslov: www.cp-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,313.536 SIT;
najnižja ponudba 48,313.536 SIT, najvišja
ponudba 51,788.825 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: 34404-001/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16594/05 z dne 17. 6. 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: 1. 9. 2005.
Občina Cerkvenjak
Ob-23913/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 2/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba razširitve transformatorske postaje, črpalne postaje deponijskega plina in zgradbe toplotne postaje na
odlagališču nenevarnih odpadkov Barje
v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 161,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– cena – največ 70 točk,
– rok izvedbe – največ 15 točk,
– osebje za servisiranje – največ 10
točk,
– stroški servisiranja – največ 5 točk;
– skupaj: 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR G 2/05: IMP d.d.,
kontaktna oseba: Borut Jurca, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-90-24,
faks 01/300-90-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: IMP d.d.,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana – 159,800.000
SIT, najvišja ponudba: C&G d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana – 159,852.212,20
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 2/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 52 Ob-14506/05 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: 2. 9. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 353-1/05-131
Ob-23918/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba: Nevenka
Drobnič, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-38-246, faks
01/89-38-230, elektronska pošta: nevenka.drobnic@siol.net, internetni naslov:
www.kocevje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50/502/502,7.
II.5) Kratek opis: izgradnja komunalne infrastrukture v poslovni coni Lik v
Kočevju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): med 180,000.000 SIT in 190,000.000
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. 353-1/05-131: Obnova Kočevje d.o.o., kontaktna oseba: Franci Rupnik, Trg sv. Jerneja 4, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/89-53-672, faks 01/89-53-673,
elektronska pošta: info@obnova-kocevje.si,
internetni naslov: www.obnova-kocevje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 162,038.126,25 SIT;
najnižja ponudba 162,038.126,25 SIT, najvišja ponudba 165,767.571,76 SIT.
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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): ca. 32,500.000 SIT.
Delež: ca. 20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17640/05 z dne 24. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: ukrep 1.4 EPD
2004-2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 8. 2005.
Občina Kočevje
Ob-23953/05
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: Jelko Gros, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-48-600,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta: jelko.gros@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05/05.
II.5) Kratek opis: projektiranje in izgradnja žičnice z vsemi deli, do uporabnega
dovoljenja po načelu funkcionalni ključ
in ključ v roke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 111,434.167 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:
na objavljeni javni razpis ni prispela nobena
ponudba, zato se postopek ponovi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 05/05.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 56 z dne 10. 6.
2005, Ob-16112/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 002/2005
Ob-23956/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika Šabec, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102, elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 01-G-LŠ/05.
II.5) Kratek opis: izvedba komunalne
infrastrukture na območju Kettejeve ulice v Pivki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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: Graﬁst d.o.o., kontaktna oseba: Branko
Vidovič, Ankaranska 5c, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,925.647,34 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17735/05.
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: 2. 9. 2005.
Občina Pivka
Ob-23968/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urban Seničar, Šmartinska 55,
p.p. 631, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-25, faks 01/478-27-75, elektronska pošta: urban.senicar@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/durs/.
II.5) Kratek opis: obnova DU Kočevje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN6/05: Gramiz, gradbeno podjetje, d.d., Kočevje, kontaktna oseba:
Branko Žagar, Ob Mahovniški cesti 11, 1330
Kočevje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,051.798,74 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
Ob-19205/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-24079/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Cerknica, kontaktna oseba: Irena Zalar,
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Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/709-06-10, faks 01/709-06-33, elektronska pošta: info@cerknica.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): 50 501, 50 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05/2004.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenoobrtniških in instalacijskih del rekonstrukcije Kulturnega doma v Cerknici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti; s pogajanji,
s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 91 točk,
2. reference – 9 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/2004: Gradišče Cerknica, d.o.o., kontaktna oseba: Damijan Knap,
Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/709-08-00, faks 01/709-14-36, elektronska pošta: info@gradisce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 185,325.135,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-17857/05, stran 4747 z dne
24. 6. 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: 5. 9. 2005.
Občina Cerknica
Ob-24093/05
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: Branko Belca, univ.
dipl. inž. str., Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-418, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@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,
502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34409-05/2005/0800/BB.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste v
Rošpoh v Kamnici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80 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. 34409-05/2005/0800/BB:
Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova ulica
30, 2000 Maribor, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,586.284,88 SIT,
najvišja ponudba 68,947.709,43 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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-24094/05
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: Branko Belca, univ.
dipl. inž. str., Ul. heroja Staneta 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-418, faks
02/25-26-551, elektronska pošta: branko.belca@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,
502,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34408-01/2005/0800/BB.
II.5) Kratek opis: izgradnja Erjavčeve
ceste.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88 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. 34408-01/2005/0800/BB:
Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova ulica
30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,556.569,81 SIT,
najvišja ponudba 101,789.882,29 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Javna razsvetljava se odda podizvajalcu.
VI.1) Ai je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 9. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-24105/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Novo mesto, kontaktna ose-
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ba: Darja Plantan, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-290,
faks 07/39-39-282, elektronska pošta: mestna.obcina@novomesto.si, internetni naslov:
www.novomesto.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja skupne javne komunalne infrastrukture v sklopu ZN Podbreznik.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je gradnja komunalne infrastrukture
v sklopu ZN Podbreznik – del 1. faze z
navezavami.
V območju zazidalnega načrta mora izvajalec zgraditi cesto s pločniki in kolesarskimi stezami, javno razsvetljavo, vodovodno
omrežje, meteorno in fekalno kanalizacijo s
tlačnim vodom, izvesti gradbena dela za
telekomunikacijsko omrežje, NN električno
omrežje, SN električno omrežje in del krajinske arhitekture z izvedbo pešpoti ob tehnološkem parku. Izven območja zazidalnega načrta mora izvajalec izvesti nadgradnjo
cestnega omrežja s pločniki in kolesarskimi
stezami, avtobusnim postajališčem in javno
razsvetljavo, meteorno in fekalno kanalizacijo s tlačnim vodom, za vodovodno in SN
električno omrežje pa mora izvesti le gradbena dela.
Rok za zaključek del je 30. 11. 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 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. 352-01-2/2005: SCT
d.d., kontaktna oseba: Andrej Lavrič, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-98-601, faks 01/58-98-620, elektronska pošta: cestni.program@sct.si, internetni
naslov: www.sct.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 247,732.642,21 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: 352-01-2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2005.
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-14648/05.
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: 5. 9. 2005.
Mestna občina Novo mesto

Storitve
Št. 347-074/2005

Ob-23921/05

Popravek
V javnem razpisu za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
urejanja in čiščenja kategoriziranih javnih
cest, poti, površin za pešce in drugih javnih
površin ter zimske službe v Občini Šmartno
pri Litiji, objavljenem v Ur. l. RS, št. 79/05 z
dne 26. 8. 2005, Ob-22809/05, se v točki
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II.2.1) popravi celotna orientacijska vrednost pogodbenih del in se pravilno glasi:
40,000.000 SIT letno.
Občina Šmartno pri Litiji
Ob-23727/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, kontaktna oseba: Melina Omrzel
Petek, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 478-36-70, elektronska pošta:
arr@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-PG/2005.
II.5) Kratek opis: storitev podpore informacijske tehnologije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: SRC.SI, d.o.o., Tržaška
116, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: Marand inženiring,
d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: Liko Pris, d.o.o., Verd
100A, Vrhnika, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Astec, d.o.o., Tržaška
118, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 8. 2005.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 404-09-238/2005-7
Ob-23835/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo,
Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-235/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je odkup 3500 izvodov knjige »Vojaško gorništvo« v angleškem jeziku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
9,552.991 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročilo lahko
izpolni le izbran izvajalec, saj ima sklenjene
avtorske pogodbe za izdajo knjige. Naročnik
je oddal naročilo po postopku s pogajanji
brez predhodne objave po 3. točki prvega
odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo MORS-235/2005-PSP: Defensor d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Vogelnik, Podutiška 148, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-30-40, faks 01/500-30-47,
elektronska pošta: defensor@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost po pogodbi je
8,804.600 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:
404-08-238/2005-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 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: 30. 8. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-23839/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-21-36, faks +386/1/478-21-62,
elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 012/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: storitev najema osebnih in kombiniranih vozil za potrebe ministrske konference OVSE v organizaciji
Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
sklop 1: Porsche Slovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/582-51-00,
faks +386/1/582-51-04, elektronska pošta:
info@porsche-slovenija.com, internetni naslov: www.porsche-slovenija.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,105.624,92 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:
sklop 2: Porsche Slovenija, d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/582-51-00,
faks +386/1/582-51-04, elektronska pošta:
info@porsche-slovenija.com, internetni naslov: www.porsche-slovenija.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,589.528,58 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 012/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16492/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: skupna pogodbena
cena za oba sklopa znaša 47,634.184,22
SIT z vključenim DDV.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-23841/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40,
elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; dodatni predmet, glavni besednjak: 78.21.00.00-2; 78.20.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 003-2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: tiskarske storitve in
blago ob protokolarnih in drugih dogodkih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 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. 01: Petek Miro s.p.
– Prima print – tisk založba graﬁčni marketing, kontaktna oseba: Miro Petek, Štihova ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/519-02-73, faks 01/518-50-91, elektronska pošta: tiskarnapetek@siol.net.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Biograﬁka BORI
d.o.o., kontaktna oseba: Boris Šuštaršič,
Linhartova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/472-04-10, faks 01/232-66-95, elektronska pošta: info@birograﬁkabori.si, internetni
naslov: http://www.birograﬁkabori.si.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Delo-tiskarna graﬁčna dejavnost d.d., kontaktna oseba: Silva
Hrast, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-56-800, faks 01/23-02-658,
elektronska pošta: info@delo-tiskarna.si,
internetni naslov: www.delo-tiskarna.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: Littera Picta, založba
in tiskarna, d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pleško, Rožna dolina c. IV/32-34, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/244-21-00, faks
01/244-21-21, elektronska pošta: info@tiskarna.net.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Prosum, trgovina
in storitve, d.o.o., kontaktna oseba: Gregor
Marolt, Ob železnici 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/542-58-64, faks 01/542-58-67,
elektronska pošta: Info@prosum.si.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 003-2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-14088/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: z navedenimi kandidati je bil sklenjen okvirni sporazum za
obdobje do 31. 12. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 8. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-23843/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711,
faks 01/47-79-698, elektronska pošta:
jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 3/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je prevzem bioloških odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena v SIT/kg brez davka: 100 točk,
– oddaljenost prevzemnika od sedeža
naročnika: 80 točk (negativne točke).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR S 3/05: KOTO
d.d., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14 SIT/kg; najnižja ponudba: 14 SIT/kg, najvišja ponudba:
15 SIT/kg.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 3/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-16244/05.
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: 2. 9. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-23910/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Filmski sklad Republike Slovenije – Javni sklad,
kontaktna oseba: Irena Ostrouška, direktorica, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-32-00, faks 01/234-32-19,
elektronska pošta: info@ﬁlm-sklad.si, internetni naslov: www.ﬁlm-sklad.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 26.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: izvedba Festivala
slovenskega ﬁlma: zagotovitev in organizacija prostorskih kapacitet, izdelava
ﬁnančnega načrta, pridobivanje sponzorskih sredstev, zagotavljanje tehničnega
in festivalskega osebja, organizacija dela
in izdelava končnega poročila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujeno ceno,
– izvedbene karakteristike,
– reference,
– promocijske in tržne dejavnosti,
– dodatne tržne dejavnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/05: Filmski sklad Republike Slovenije – Javni sklad, kontaktna
oseba: Irena Ostrouška, direktorica, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-32-00, faks 01/234-32-19, elektronska pošta: info@ﬁlm-sklad.si, internetni naslov: www.ﬁlm-sklad.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1980805 z dne 15. 7. 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: 1. 9. 2005.
Filmski sklad Republike Slovenije –
Javni sklad
Št. 404-08-20/2002-525
Ob-23914/05
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 ploš-
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čad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-27/2002/42-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje Biltena SV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merilo je cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-27/2002/42-II. faza
OMP: Schwarz d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Nagode, Ob progi 4, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/423-88-00, faks 01/422-88-95,
elektronska pošta: info@schwarz.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 233.000 SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-20/2002-525.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
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: 2. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 351-01/05-3720
Ob-23916/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ljutomer, kontaktna oseba: Lilijana Koser, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, Slovenija, tel. +386/2/584-90-40, faks
+386/2/581-16-10, elektronska pošta: lilijana.koser@ljutomer.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.5) Kratek opis: izdelava načrtov in
projektne dokumentacije (PGD, PZI), revizija in popravki dokumentacije po reviziji za komunalno ureditev poslovnih
con Prlekije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,000.000 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. 351-01-LK/05-S/1,
sklop št. 1: Tehnični biro d.o.o., kontaktna
oseba: Majda Frangež, Slovenska ulica
11, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
+386/2/530-41-13, faks +386/2/530-41-15,
elektronska pošta: mbiro@tehnicnibiro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,970.000 SIT;
najnižja ponudba 18,970.000 SIT, najvišja
ponudba 30,258.850 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 351-01-LK/05-S/1,
sklop št. 2: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Janez Öri, Staneta Rozmana 5, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. +386/2/536-13-10,
faks +386/2/534-10-86, elektronska pošta:
zeu@zeu.si, internetni naslov: www.zeu.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,100.000 SIT; najnižja
ponudba 9,100.000 SIT, najvišja ponudba
9,100.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 351-01-LK/05-S/1,
sklop št. 4: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Janez Öri, Staneta Rozmana 5, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. +386/2/536-13-10,
faks +386/2/534-10-86, elektronska pošta:
zeu@zeu.si, internetni naslov: www.zeu.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,200.000 SIT; najnižja
ponudba 7,200.000 SIT, najvišja ponudba
7,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 351-01-LK/05-S/1,
sklop št. 5: ZUM – urbanizem, planiranje,
projektiranje d.o.o., kontaktna oseba: Majda Medvešek, Grajska ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2/250-53-00,
faks +386/2/251-60-94, elektronska pošta:
zum@zum-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,900.000 SIT; najnižja
ponudba 6,900.000 SIT, najvišja ponudba
6,900.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 351-01-LK/05-S/1,
sklop št. 6: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Janez Öri, Staneta Rozmana 5, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. +386/2/536-13-10,
faks +386/2/534-10-86, elektronska pošta:
zeu@zeu.si, internetni naslov: www.zeu.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,200.000 SIT; najnižja
ponudba 11,200.000 SIT, najvišja ponudba
11,200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 351-01-LK/05-S/1,
sklop št. 7: ZEU – Družba za načrtovanje
in inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Janez Öri, Staneta Rozmana 5, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. +386/2/536-13-10,
faks +386/2/534-10-86, elektronska pošta:
zeu@zeu.si, internetni naslov: www.zeu.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,600.000 SIT; najnižja
ponudba 1,600.000 SIT, najvišja ponudba
1,600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 54 z dne 3. 6.
2005, Ob-15512/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2005.
Občina Ljutomer
Ob-23917/05
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, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: www.gu.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve IB-27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.14.
II.5) Kratek opis: nudenje podpore delovanju programske opreme v sistemu
distribucije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,833.333,40 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov,
– metodološki pristop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 019/2005: IGEA d.o.o.,
kontaktna oseba: Martin Puhar, Koprska
ulica 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-76-00, faks 01/256-78-67, elektronska pošta: info@igea.si, internetni naslov:
www.igea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,667.458 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): 1,919.926 SIT. Delež:
7,48%.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90005-12/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19174/05 z dne 8. 7. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 8. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-23954/05
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: Slavko Prelog, Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-48-600,
faks 01/23-48-630, elektronska pošta: slavko.prelog@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/05.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo OŠC Planica
3. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/05: Arhe d.o.o., kontaktna oseba: Jurij Kolenc, Židovska steza 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 041/727-953,
faks 03/56-34-448, elektronska pošta: jurij.kolenc@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 17,486.374,02 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: 04/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005, Ob-16836/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 9. 2005.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 403-86/05
Ob-23961/05
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.
05/365-91-16, faks 05/365-91-33, elektronska pošta: sasa.stopar@ajdovscina.si, internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-86/05.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-86/05.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 23 z dne 11. 3. 2005,
Ob-6696/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: ponudnik je prejel samo eno ponudbo, in sicer ponudnika
Elektro Primorska d.d., katera je bila nesprejemljiva, zato je naročnik dne 26. 8. 2005 izdal odločitev o zavrnitvi vseh ponudb.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 9. 2005.
Občina Ajdovščina
Ob-23966/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZD
Medvode, kontaktna oseba: Zdenka Zavrl,
Ostrovrharjeva 6, 1215 Medvode, Slovenija, tel. 01/36-19-957, faks 01/36-13-448,
elektronska pošta: zdenka.zavrl@zd-medvode.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-1/2005.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov
Zdravstvenega doma Medvode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,654.000 SIT za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. jr-1/2005: ISS Servisystem
d.o.o., Ptujska c. 95, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00, faks 02/450-33-38.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,248.220 SIT;
najnižja ponudba: 21,248.220 SIT, najvišja
ponudba: 28,327.977 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 1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005,
Ob-15596/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: vrednost za 3 leta.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 8. 2005.
ZD Medvode
Ob-24082/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg

12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/81-71-600, faks 03/81-71-626, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov: www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64000-5/05.
II.5) Kratek opis: prevoz šolskih otrok
v Občini Šmarje pri Jelšah v šolskih letih
2005/2006, 2006/2007 in 2007/2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost za leto
2005 (brez DDV): 41,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 90%,
– tehnična usposobljenost vozil – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 64000-5/05: Izletnik Celje
d.d. Prometno in turistično podjetje, kontaktna oseba: Darko Šafarič, Aškerčeva ulica
20, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-53-411,
faks 03/54-85-013, elektronska pošta: izletnik@izletnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 134,900.000 SIT. V
skupni ceni je upoštevanih 190/3x/šolskih
dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Vrednost (brez DDV): 47.000 SIT na
dan.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 64000-0005/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 43 z dne 29. 4.
2005, Ob-11801/05.
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: 5. 9. 2005.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-24085/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škocjan, kontaktna oseba: Petra Pozderec, Škocjan 67, 8275 Škocjan, Slovenija,
tel. 07/384-63-00, faks 07/384-63-09, elektronska pošta: skocjan.obcina@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
Kategorija storitve: 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64000-0027/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
notranje opreme na OŠ Škocjan.
I.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,700.000 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. 64000-0027/2005: Atlas
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oprema d.o.o., kontaktna oseba: Simona
Ledenik, Samova 12A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37, faks 01/431-52-73,
elektronska pošta: atlas-oprema@atlasoprema.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,540.014 SIT.
Valuta: 150 dni po izstavitvi računa.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 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,
Ob-16017/05.
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: 31. 8. 2005.
Občina Škocjan
Št. 110-1/05
Ob-24108/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.30.0.00-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00069.
II.5) Kratek opis: izdelava gradbenotehničnega dela primerjalne študije variant za priključek Brezovica in izdelava
končnega elaborata s predlogom najprimernejše variante.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: PNG d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Pugelj, univ. dipl. inž. grad.,
Komanova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,821.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000069.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 110-1/05 z dne 15. 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: 2. 9. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Ob-24097/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JKP Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Zakrajšek, Gorična vas 11 A,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/836-11-38,
faks 01/836-11-38.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.13.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): priloga II ZJN-1; razred 50, skupina 502, podskupina in točka
502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v Ribnici.
II.5) Kratek opis: dodatna in več dela
in nova dela pri izgradnji kanalizacijskega sistema v Ribnici, kjer je bil izvajalec
gradnje izdan po izvedenem javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem
postopku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,244.121,31 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
Razlog za izbiro postopka brez predhodne objave mora biti v skladu z ustreznim členom v direktivi o javnih gospodarskih službah, člen 20 (2) ali člen 16:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični,
(f) dodatne gradnje ali storitve,
(g) nove gradnje, ki so ponovitev podobnih gradenj.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 154/04-01/05: Komunalne gradnje d.o.o., kontaktna oseba:
Boštjan Riglar, Gasilska cesta 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/781-81-00, faks
01/781-81-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,253.046,05
SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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: 154/04-01/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 7. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
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: 5. 9. 2005.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.

Javni razpisi
Popravek
Ob-23924/05
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur.
l. RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02,
33/03, 42/04, 8/05 in 41/05), Ekološki
sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja spremembo javnega razpisa Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje okoljskih naložb
34PO05A.
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za kreditiranje
okoljskih naložb 34PO05A (Ur. l. RS, št.
16/05), se spremeni tako, da se v 1. točki
(“1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev”) znesek "3 milijarde SIT" nadomesti z zneskom "5 milijard SIT".
Ekološki sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 961-16/05

Ob-24223/05
Popravek

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana, objavlja
spremembo Javnega razpisa za usposabljanje na delovnem mestu in integrirani programi usposabljanja za invalide, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005:
V točki 5 javnega razpisa: merila za izbor, se besedilo prvega in drugega odstavka
nadomesti z besedilom:
»Merila, s katerimi se med tistimi vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, izberejo izvajalci usposabljanja na delovnem
mestu in integriranih programov usposabljanja za invalide«.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 5/11-412/05

Ob-23922/05
Popravek

V javnem razpisu za zbiranje pisnih ponudb za prodajo nepremičnin, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 79/05 z dne 26. 8.
2005, Ob-22865/05, se popravi 5. točka razpisa, ki se pravilno glasi:
Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je višina ponujene cene.
O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Občine Borovnica. Javno odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika.

Javno odpiranje ponudb bo v torek,
27. 9. 2005, ob 12. uri v prostorih sejne
sobe Občine Borovnica.
Občina Borovnica
Št. 363-01-2/2005-4-0516

Ob-23925/05

Na podlagi 16. člena Stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95 z dne 7. 1. 1998)
in Sprememb in dopolnitev stanovanjskega
pravilnika (št. 362-32/95, z dne 31. 3. 1998)
Stanovanjska komisija za dodeljevanje stanovanj zaposlenim v pravosodnih organih (v
nadaljnjem besedilu: komisija), objavlja
razpis
za oddajo službenih stanovanj v najem
Predmet oddaje:
– enosobno stanovanje v Ljubljani v izmeri 45,05 m2, Žaucerjeva 20/pritličje,
– garsonjera v Ljubljani v izmeri 36,55 m2,
Cesta 24. junija 35/I. nadstropje,
– garsonjera v Ljubljani v izmeri 36,55 m2,
Cesta 24. junija 39/I. nadstropje,
– garsonjera v Ljubljani v izmeri 33,06 m2,
Zelena pot 30/I. nadstropje,
– enosobno stanovanje v Kopru v izmeri
27,30 m2, Krožna 6/IV. nadstropje,
– enosobno stanovanje v Mariboru v izmeri 41,19m2, Vrazova 40/I. nadstropje,
– dvoinpolsobno stanovanje v Celju v
izmeri 44,60m2, Šaranovičeva 7c/I. nadstroje.
Vsa stanovanja v Ljubljani in Kopru so
opremljena in vseljiva takoj. Stanovanje v
Mariboru je delno opremljeno (kuhinja), stanovanje v Celju je neopremljeno.
Na razpis se lahko javijo funkcionarji in
drugi zaposleni v pravosodnih organih, ki
izpolnjujejo pogoje za pridobitev službenega stanovanja po zgoraj navedenem Stanovanjskem pravilniku.
Prijava na razpis mora vsebovati:
1. prošnjo z osebnimi podatki prosilca,
in sicer: rojstnimi, stalnega in začasnega
prebivališča, strokovne izobrazbe, delovnega mesta in delovne dobe, zakonski stan,
osebne podatke zakonca, število in starost
otrok in podatke o tem ali bi službeno stanovanje uporabljal prosilec sam, oziroma kdo
naj bi ga poleg prosilca uporabljal (sorodstvena vez s prosilcem),
2. potrdilo o stalnem in začasnem prebivališču,
3. izjavo prosilca, da po 9. členu Stanovanjskega pravilnika izpolnjuje pogoje za
pridobitev službenega stanovanja,
4. predlog predstojnika organa z obrazložitvijo o številu kadrovskih točk po 13. členu
Stanovanjskega pravilnika,
5. podatke o delovnem mestu prosilca
in o tem, v katero skupino sodi po 12. členu
Stanovanjskega pravilnika,
6. podatek o delovni dobi v organu in na
funkciji oziroma delovnem mestu v kraju,
kjer kandidira za stanovanje (14. člen).
Prosilec mora prošnjo iz prve točke, dokazilo iz druge točke in izjavo iz tretje točke
prejšnjega odstavka predložiti predstojniku
pravosodnega organa do 30. septembra
2005. Predstojniki okrajnih sodišč vse dospele vloge s predlogom iz četrte in podatkom iz pete ter šeste točke prejšnjega odstavka, predložijo predsedniku pristojnega
okrožnega sodišča.
Komisija bo upoštevala le tiste vloge, ki
jih bodo predsedniki sodišč in vodje držav-
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nih tožilstev z vsemi podatki iz tega razpisa
poslali na Ministrstvo za pravosodje – Stanovanjska komisija za dodeljevanje stanovanj zaposlenim v pravosodnih organih,
Župančičeva 3, Ljubljana, do 15. oktobra
2005.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-23978/05
Na podlagi 11. člena Zakona o uporabi
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 45/95, 34/96, 67/01
in 47/02; v nadaljevanju: zakon), Enotnega programskega dokumenta za obdobje
2004 do 2006 in Programskega dopolnila
za obdobje 2004 do 2006, Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike
Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja (Ur. l.
RS, št. 45/02, 58/03, 85/03, 44/04, 117/04;
v nadaljevanju: Splošni pogoji), sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 9. 9. 2004,
o Poslovnem in ﬁnančnem načrtu Javnega
sklada za regionalni razvoj in ohranjanje
poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljevanju: Javni sklad) za leto 2005, objavlja Javni sklad
javni razpis
za dodeljevanje posojilnih sredstev,
namenjenih za
namen »B« – spodbujanje razvoja
turističnih destinacij – ﬁnanciranje
turistične infrastrukture in
namen »C« – prenovo, modernizacijo
ter izgradnjo javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con
za upravičence, ki bodo prejeli nepovratna sredstva na podlagi:
– javnega razpisa za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR (Ur. l. RS, št. 62/05) za Ukrep 1.2:
Spodbujanje razvoja turističnih destinacij,
Turistična infrastruktura II, katerega je dne
1. 7. 2005 objavilo Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju: javni razpis za turizem
MG) ter
– drugega javnega razpisa za prenovo,
modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con
iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006 (Ur. l. RS, št.
135/04), katerega je dne 17. 12. 2004 objavila Agencija RS za regionalni razvoj (v
nadaljevanju: javni razpis za poslovne cone
ARR).
I. Predmet razpisa
1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil Javnega sklada za:
1.1. namen »B« – posamezne ključne investicije na področju turistične infrastrukture,
ki bodo pomembno vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:
– gostinske nastanitvene zmogljivosti 3*
in več, mladinska prenočišča,
– izrabo termalnih in zdravilnih vod za
razvoj turizma (bazeni in bazenski kompleksi),
– kongresne centre,
– izgradnjo in prenovo žičniških naprav in
umetno zasneževanje v zimsko športnih centrih nacionalnega in regionalnega pomena,
– igrišča za golf (kot manjkajoča dopolnilna dejavnost v večjih turističnih centrih)
namenjeni pretežno turistom.

1.2. namen »C« – za investicije v pripravo
in opremljanje poslovnih con – prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con: (oskrba
z vodo, sistem kanalizacije in čiščenje odpadnih voda, prometne povezave, telekomunikacijska infrastruktura, elektro instalacije,
urejanje zelenih površin in drugo).
2. Višina sredstev za ﬁnanciranje investicij je 2.800,000.000 SIT ugodnih posojil.
3. V skladu z upoštevanjem regionalnega
kriterija je praviloma najmanj 60% razpoložljivih sredstev namenjeno prijaviteljem iz
regij A in B, preostanek pa prijaviteljem iz
regij C in D, glede na prispele prijave v posameznem roku.
II. Nameni dodeljevanja sredstev
Namen »B« – Financiranje turistične infrastrukture
1. Nameni dodeljevanja
Namen dodeljevanja je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe
in izgradnjo nove turistične infrastrukture, na
temeljnih turističnih območjih, opredeljenih v
Strategiji slovenskega turizma 2002 – 2006.
2. Upravičenci
Upravičenci so samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe, ki imajo
dejavnost registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93 z dopolnitvami in spremembami; v nadaljevanju:
ZGD), ki ustrezajo pogojem za mala in srednja podjetja (Priporočilo Komisije glede deﬁnicije mikro, malih in srednjih podjetij z dne
6. 5. 2003, Uradni list EU L 124/36 z dne
20. 5. 2003, v nadaljevanju: Priporočil komisije) in bodo prejeli nepovratna sredstva na
podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj
– ESRR (Ur. l. RS, št. 62/05) za Ukrep 1.2:
Spodbujanje razvoja turističnih destinacij II,
katerega je dne 1. 7. 2005 objavilo Ministrstvo za gospodarstvo.
3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški za investicije v obnovo
in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove
turistične infrastrukture:
– stroški gradnje,
– stroški nakupa novih naprav in opreme.
Davek na dodano vrednost ni upravičen
strošek.
4. Splošni pogoji dodeljevanja
Javni razpis se izvaja po pravilih državnih pomoči. To pomeni, da se v okviru razpisa lahko soﬁnancira le investicije, ki imajo
značaj državne pomoči in torej predstavljajo
soﬁnanciranje zasebnih vlaganj v okviru namenov tega javnega razpisa.
A) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu Javnega sklada vrste BT. Obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene
priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad
od upravičenca in so navedene v poglavju
II., namen »B«, točki 5. – Vsebina vloge »B«
tega razpisa in na posameznem obrazcu za
prijavo.
2. Upravičenec mora k obrazcu in zahtevanim prilogam priložiti še investicijski program v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila
investicijskega značaja (Ur. l. RS, št. 82/98,
86/98, 43/99, 79/99, 39/00).
3. Upravičenec mora opravljati dejavnost
v Republiki Sloveniji.
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4. Upravičenec ne sme biti v stečajnem
postopku, postopku prisilne poravnave ali v
likvidaciji.
5. Upravičenec na dan 31. 12. 2004 ne
sme biti v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o ﬁnančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99,
50/02 in 93/02).
6. Upravičene ni smel od leta 2000 pridobiti in oziroma ni v postopku pridobivanja
državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah.
7. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Javnega
sklada.
8. Upravičenci lahko za posamezen projekt prejmejo največ 35% iz Osrednjeslovenske regije oziroma 40% iz ostalih regij (mala
in srednje velika podjetja največ 50 (Osrednjeslovenska regija) oziroma 55% (ostale regije)) državnih pomoči v skladu z regionalno
karto (Pravilnik o regionalni karti za izvajanje
politike regionalnih državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 58/01), izraženimi
v obliki neto ekvivalenta dotacije. Pri ugotavljanju najvišjega odstotka državne pomoči
se kot osnova uporablja deﬁnicija velikosti
podjetij po Priporočilu komisije.
9. Upravičenec mora imeti za investicijo
zagotovljenih vsaj 25% v obliki lastnih sredstev v upravičeni konstrukciji projekta.
10. Višina soﬁnanciranja s posojilnimi
sredstvi za posamezno investicijo v obnovo
in posodobitev obstoječe in izgradnjo nove
turistične infrastrukture lahko dosega največ 50% upravičenih stroškov investicije
oziroma največ 500,000.000 SIT, pri čemer
znesek državne pomoči iz vira posojila in
nepovratnih sredstev, skupno ne sme preseči najvišjih omejitev po pravilih državnih
pomoči. Znesek državne pomoči v posojilu lahko upravičenec pred prijavo na javni
razpis pridobi pri javnem skladu.
11. Upravičenec sredstev je dolžan Javnemu skladu v smislu sprejemanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca.
12. Upravičenec mora investicijo zaključiti v skladu s podano prijavo na javni
razpis.
13. Prijavitelj mora predložiti izjavo, da
se investicija še ni pričela izvajati (izvajanje
investicije se lahko začne šele po oddaji
vloge na javni razpis turizma MG).
14. Javni sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje stroške preverja dokumentacijo oziroma
naroči strokovno mnenje o projektu.
B) Projekti oziroma investicije morajo
izpolnjevati naslednja pogoja za kandidiranje:
1. Skladnost investicije s predmetom in
namenom razpisa in pripravljenost vloge v
skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
2. Predložen sklep Ministrstva za gospodarstvo o izbiri projekta oziroma odobritvi sredstev, izdan na podlagi javnega
razpisa za pridobitev sredstev Evropskega
sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l.
RS, št. 65/05) za Ukrep 1.2: Spodbujanje
razvoja turističnih destinacij II.
5. Vsebina vloge »B«:
1. Izpolnjen in žigosan prijavni obrazec
vrste BT z vsemi prilogami,
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2. Izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo o priglasitvi, ki ne sme biti starejše
od 30 dni, z vsemi registrskimi listi,
3. vsa predpisana dokazila in druge dokumente, ki se nanašajo na izvedbo investicije, in sicer:
– Investicijski program, izdelan v skladu z
Uredbo o enotni metodologiji programov za
javna naročila investicijskega značaja (Ur. l.
RS, št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99 in 39/00),
iz katerega je razvidno, da je ﬁnančna konstrukcija naložbe trdna (da ima predlagatelj
zagotovljenih vsaj 25% lastnih sredstev, ter
zagotovljena sredstva za izvedbo investicije
v višini 100% in da so, upoštevaje tudi zaprošena sredstva na podlagi tega javnega
razpisa, v celoti zagotovljena sredstva za
zaprtje ﬁnančne konstrukcije). Investicijski
načrt ne sme biti starejši kot leto dni.
– Vsa predpisana pravnomočna dovoljenja, potrebna za izvedbo investicije in izjavo odgovorne osebe, da ima za začetek
investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna dovoljenja – pravnomočno gradbeno
dovoljenje oziroma drugo ustrezno pravnomočno dovoljenje za začetek izvedbe investicije. Gradbeno dovoljenje mora glasiti
na prijavitelja in na prijavljeno investicije. Iz
gradbenega dovoljenja mora biti jasno razvidno da gre za poslovni oziroma gostinski
objekt.
4. Ostale obvezne priloge:
– zemljiškoknjižni izpisek in posestni list,
ki nista starejša od 1 meseca dni za nepremičnino, ki jo bo upravičenec eventualno
ponudil za zavarovanje posojila oziroma
druga ustrezna dokazila glede na predvideni način zavarovanja,
– sklep pristojnega organa upravljanja
družbe, kolikor ta organ obstaja, o potrditvi
predloženega investicijskega programa,
– študija presoje vplivov na okolje (kolikor je bila v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj potrebna),
– izjava predlagatelja o ohranitvi investicije v regiji v obdobju 5 let po zaključku
investicije za isti namen,
– izjava predlagatelja, da ima v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje ﬁnančne
konstrukcije upoštevaje tudi pričakovana
sredstva iz naslova tega razpisa,
– izjava predlagatelja, da ima za izvedbo
investicije pridobljena vsa potrebna pravnomočna dovoljenja,
– revidirano letno poročilo za leto 2004
– v skladu z ZGD (kolikor prijavitelj še nima
revidiranega letnega poročila za leto 2004,
predloži revidirano letno poročilo za leto
2003 in nerevidirano letno poročilo za leto
2004). V primeru, da prijavitelj po zakonu ni
zavezan za revizijo, predloži nerevidirana
letna poročila. Vsebina letnega poročila je
deﬁnirana v ZGD,
– izjava predlagatelja, da se investicija
pred prijavo na razpis turizma MG še ni pričela izvajati,
– sklep Ministrstva za gospodarstvo o
izbiri projekta oziroma odobritvi sredstev,
izdanega na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR (Ur. l. RS, št. 62/05)
za Ukrep 1.2: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij II,
– dokazilo o datumu oddaje prijave na
razpis MG,
– disketa/CD z izpolnjenimi tabelami v
Excel obliki.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Namen »C« – Financiranje izgradnje javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con
1. Nameni dodeljevanja
Namen dodeljevanja je razvoj javne gospodarske infrastrukture na območjih industrijskih, industrijsko obrtnih, obrtnih ter poslovnih dejavnosti.
2. Upravičenci
Upravičenci so občine v Republiki Sloveniji, ki bodo prejele nepovratna sredstva na
podlagi drugega javnega razpisa za prenovo,
modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con
iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004-2006 (Ur. l. RS, št.
135/04), katerega je dne 17. 12. 2004 objavila Javna agencija RS za regionalni razvoj.
3. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, za katere je mogoče
pridobiti soﬁnanciranje so prenova, modernizacija ter izgradnja javne in komunalne infrastrukture v okviru opremljanja poslovnih con
in izhajajo iz investicijskega programa, ki je
predmet prijave:
– nakupi zemljišč ali objektov, predvidenih
za rušenje – največ do 10% vrednosti vseh
upravičenih stroškov (velja za zemljišča znotraj območja urejanja poslovne cone),
– stroški prenove in izgradnje javne in
komunalne infrastrukture,
– stroški tehničnega in ﬁnančnega znanja, neposredno povezanega s projektom,
– stroški obveščanja in označevanja projektov soﬁnanciranih iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v skladu z direktivami EU
(Commission Regulation No. 1159/2000 and
No. 621/2004) in Navodilom za obveščanje in
označevanje projektov soﬁnanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v programskem obdobju 2004–2006 Ministrstva
za gospodarstvo z dne 1. 9. 2004.
Stroški, ki nastanejo po pridobitvi uporabnega dovoljenja, niso upravičeni za soﬁnanciranje. Prav tako ni upravičen strošek davek
na dodano vrednost. Ostali stroški morajo biti
skladni z Uredbo EK 1145/2003 (OJEU z dne
28. 6. 2003)
Upravičeni stroški za soﬁnanciranje lahko
nastajajo od dneva izdaje sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev, izdanega s strani
Agencije RS za regionalni razvoj.
4. Splošni pogoji dodeljevanja
A) Upravičenci morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Upravičenec mora predložiti zahtevo
za sredstva na obrazcu Javnega sklada vrste CP. Obrazec je sestavni del razpisne dokumentacije. Obrazcu morajo biti priložene
priloge in dokazila, ki jih zahteva Javni sklad
od upravičenca in so navedene v poglavju
II., namen »C«, točki 5. – Vsebina vloge »C«
tega razpisa in na posameznem obrazcu za
prijavo.
2. Upravičenec mora k obrazcu in zahtevanim prilogam priložiti še investicijsko
dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Ur. l. RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99, 79/99, 39/00) z obvezno navedbo sedanje vrednosti neto denarnih tokov.
3. Upravičenec mora imeti poravnane
vse svoje zapadle obveznosti do Javnega
sklada.
4. Višina soﬁnanciranja s posojilnimi sredstvi za posamezno investicijo v pripravo in
opremljanje poslovnih con lahko dosega
največ 50% upravičenih stroškov investicije
oziroma največ 500,000.000 SIT, pri čemer

mora investitor zagotoviti, da seštevek odobrenega posojila in dodeljenih nepovratnih
sredstev dosega največ 90% upravičene
vrednosti investicije.
5. Upravičenec sredstev je dolžan Javnemu skladu v smislu sprejemanja porabe
dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad
porabo sredstev tako, da je vsak čas možna
kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo upravičenca.
6. Upravičenec mora investicijo zaključiti
v skladu z podano prijavo na javni razpis.
7. Upravičenec mora imeti zagotovljenih
vsaj 10% v obliki lastnih sredstev v upravičeni vrednosti projekta.
8. Javni sklad lahko od prosilca zahteva dodatno dokumentacijo oziroma na svoje
stroške preverja dokumentacijo oziroma naroči strokovno mnenje o projektu.
B) Projekti oziroma investicije morajo izpolnjevati naslednja pogoja za kandidiranje:
1. Skladnost investicije s predmetom in
namenom razpisa in pripravljenost vloge v
skladu z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo.
2. Predložen sklep Javne agencije RS
za regionalni razvoj o izbiri projekta oziroma
odobritvi sredstev, izdan na podlagi drugega
javnega razpisa za prenovo, modernizacijo
ter izgradnjo javne in komunalne infrastrukture v okviru poslovnih con iz Ukrepa 1.4.
Enotnega programskega dokumenta (Ur. l.
RS, št. 135/04).
5. Vsebina vloge »C«:
1. Izpolnjen in žigosan prijavni obrazec
vrste CP z vsemi izpolnjenimi poglavji, in sicer:
1. izpolnjena in podpisana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji;
2. izpolnjeni podatki o vlagatelju;
3. izpolnjena dispozicija projekta;
4. izpolnjen terminski načrt izvajanja;
5. izpolnjen načrt ﬁnanciranja;
6. izpolnjen načrt spremljanja projekta;
7. pisma o nameri podjetij, ki vstopajo v
cono – v obvezni obliki obrazca;
8. izpolnjen načrt organizacije izvedbe;
9. izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe;
10. podpisana in žigosana obvezna oblika
zahtevka za soﬁnanciranje;
11. podpisana in žigosana obvezna oblika poročila.
2. Zahtevane obvezne priloge:
1. Sklep Javne agencije RS za regionalni razvoj o izbiri projekta oziroma odobritvi
sredstev, izdanega na podlagi drugega javnega razpisa za prenovo, modernizacijo ter
izgradnjo javne in komunalne infrastrukture
v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta Slovenije
2004–2006 (Ur. l. RS, št. 135/04);
2. pravnomočno gradbeno dovoljenje ali
drugo ustrezno upravno dovoljenje v skladu
z Zakonom o graditvi objektov (za vse prijavljene aktivnosti), Ur. l. RS, št. 110/02;
3. pisma o nameri investitorjev, ki vstopajo v poslovno cono po zaključku projektna
(prijavitelj – občina mora predložiti najmanj
eno pismo o nameri podjetja, ki vstopa v
cono);
4. investicijska dokumentacija v skladu
z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja (Ur. l. RS, št. 82/98, 86/98, 43/99,
79/99, 39/00) z obvezno navedbo sedanje
vrednosti neto denarnih tokov;
5. katastrski načrt s prikazom lastniškega stanja vseh zemljišč v poslovni coni (za
zemljišča, pri katerih občina še ni izpisana
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kot lastnik, mora predložiti najmanj kopijo pri
notarju overjene kupoprodajne pogodbe);
6. izris iz prostorskega izvedbenega
akta:
a) z vrisano komunalno infrastrukturo, ki
se bo gradila,
b) prikazom površin, ki se opremljajo,
c) prikazom površin, ki so v lasti občine
in
d) prikazom površin, ki so predmet pisma
o nameri;
7. poslovni načrt in reference izbranega
upravljavca poslovne cone (obvezna, kolikor
cono upravlja ali bo upravljalo določena podjetje oziroma institucija);
8. izris iz prostorskega plana občine iz katerega je razvidno, da je načrtovani prostorski
akt v skladu s prostorskim planom občine;
9. navedbo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (vrsta, številka, datum, projektant, naslov projektanta);
10. študija oziroma poročilo presoje vplivov na okolje (kolikor je bila v postopku pridobivanja gradbenih dovoljenj potrebna);
11. disketa/CD z izpolnjenimi tabelami v
Excel obliki.
III. Finančni pogoji
A) Posojilni pogoji
1. Posojilni pogoji:
– doba vračila posojila do 20 let (z vključenim moratorijem),
– do petletni moratorij na odplačevanje
glavnice posojila, ki se mu lahko upravičenec odpove,
– obrestna mera EURIBOR (trimesečni)
+ 0,5% in
– obresti v času moratorija niso subvencionirane in se mesečno plačujejo.
2. Posojila se dodeljujejo v tolarjih z valutno klavzulo v EUR.
3. Doba vračanja posojila ne more biti
daljša od ekonomske dobe projekta.
B) Sklepanje pogodbe
1. Pogodba o ﬁnanciranju projekta s posojilnimi sredstvi Javnega sklada bo sklenjena pri Banki Koper d.d.:
– po izvedbi zavarovanja posojila in
– predloženem soglasju Ministrstva za ﬁnance k izvedbi investicije in k zadolževanju
(velja za občine; namen »C«),
– po predloženih pogodbah z vsemi prilogami z izvajalci (velja za občine; namen
»C«).
2. Rok sklenitve pogodbe je praviloma do
2,5 meseca od vročitve sklepa o odobritvi posojilnih sredstev za projekt upravičencu.
3. Odstop od nepovratnih sredstev, pridobljenih na podlagi javnega razpisa za turizem
MG oziroma javnega razpisa za poslovne
cone ARR, avtomatično pomeni odstop od
posojilnih sredstev Javnega sklada.
4. Rok za zaključek investicije se opredeli
v sklepu in pogodbi in ga določi upravičenec
v prijavi v skladu z predvidenimi aktivnostmi.
Investicija mora biti zaključena najkasneje 6
mesecev po predvidenem zaključku, vendar
najkasneje 31. 12. 2008.
5. Če upravičenec, ki so mu bila posojilna
sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu
pogodbe v roku, določenem v sklepu, se bo
štelo, da je upravičenec enostransko odstopil
od zahteve za ﬁnanciranje in sklenitve pogodbe. Ravno tako se bo štelo, da je upravičenec enostransko odstopil od zahteve za
ﬁnanciranje investicijskega projekta in odobrenih sredstev, v kolikor ne bo v roku, določenem v sklepu dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje. Pozitivni sklep upravičenca,
ki ne izpolni teh pogojev, se na podlagi 19.
člena Splošnih pogojev zavrže.

6. Posojilo se obvezno zavaruje z menicami in z enim ali več naslednjimi zavarovalnimi instrumenti:
Za namen »B«:
– bančna vloga, za katero obstaja s pogodbo določena obveznost, da se uporabi
za poplačilo terjatve;
– vrednostni papirji Republike Slovenije,
Banke Slovenije ter vlad in centralnih bank
držav EEA in nekaterih z njimi primerljivih
držav OECD;
– nepreklicne garancije na prvi poziv
bank, ki so pridobile dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, prvovrstnih bank držav članic in prvovrstnih tujih
bank;
– prvovrstni dolžniški vrednostni papirji
bank, s katerimi se trguje na ﬁnančnih trgih;
pri tem se ne upoštevajo podrejeni in zamenljivi dolžniški vrednostni papirji;
– nepreklicna jamstva Slovenske izvozne
družbe, družbe za zavarovanje in ﬁnanciranje izvoza;
– zastava nepremičnin;
– jamstva Republike Slovenije.
Za namen »C«:
– poroštvo (garancija občinskega proračuna).
Dokaz o vrednosti zavarovanj mora
na svoje stroške predložiti upravičenec. O
ustreznosti zavarovanj odloča izključno Javni sklad. Zavarovanje mora biti veljavno še
najmanj dva meseca po zapadlosti zadnjega
obroka.
7. Stroški zavarovanja posojila, manipulativni stroški sklepanja pogodbe in vodenja
posojila bremenijo upravičenca. Upravičenci,
ki jim bodo sredstva odobrena, bodo sklepali pogodbo o dodelitvi posojilnih sredstev z
banko. Javni sklad ne zaračunava stroškov
postopka odobritve posojila.
C) Črpanje posojila:
1. Obdobje soﬁnanciranja je 2004–2006.
Javni sklad bo posojilna sredstva nakazoval
glede na upravičene stroške.
2. Črpanje posojila Javnega sklada je:
– za namen »B« na podlagi računov ali
pogodb za dela, ki bodo nastala na osnovi
prvega naročila za izvedbo del ali storitev
po prijavi na javni razpis za turizem MG in
so priznana kot upravičeni stroški. Posojilna sredstva se lahko nakažejo izvajalcem
oziroma dobaviteljem ali se izplačajo na račun upravičenca kot refundacija že plačanih
računov;
– za namen »C« dokumentarno na podlagi računov za dela, ki bodo nastala od dneva
izdaje sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev
na podlagi javnega razpisa za poslovne cone
ARR in so priznana kot upravičeni stroški.
Posojilna sredstva se na podlagi predloženih
računov nakažejo na račun upravičenca, ki
mora v roku 8 dni od zapadlosti računa predložiti dokazilo o nakazilu posojilnih sredstev
na izdajatelja računa.
3. Za nakazilo sredstev se upoštevajo računi brez DDV.
VI. Merila za izbiro
Upravičenci do posojilnih sredstev bodo
za namen »B« tisti investitorji, ki bodo prejeli
nepovratna sredstva na podlagi javnega razpisa za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR II (Ur. l. RS,
št. 62/05) in za namen »C« tisti investitorji, ki
bodo prejeli nepovratna sredstva na podlagi
drugega javnega razpisa za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con iz ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta
Slovenije (Ur. l. RS, št. 135/04).
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Prednost pri odobritvi posojilnih sredstev
bodo imeli projekti, ki bodo na podlagi ocene
strokovne komisije Ministrstva za gospodarstva (za namen »B«) oziroma na podlagi
ocene strokovne komisije Javne agencije RS
za regionalni razvoj (za namen »C«), prejeli
višje število točk
Javni sklad si pridržuje pravico preverbe
navedenih podatkov v posamezni prijavi s
strani neodvisnega zunanjega recenzenta.
VII. Rok in način prijave
1. Način prijave
Popolna vloga, v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti posredovana na naslov:
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica
(priporočeno po pošti ali osebno) v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga za
namen »B« ali »C« na prednji strani ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.
2. Datumi odpiranja vlog
Razpis bo odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 3. 2006.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 7. 11.
2005.
Drugo odpiranje vlog bo 16. 1. 2006.
Zadnje odpiranje vlog bo predvidoma
15. 3. 2006.
Odpiranja niso javna in bodo potekala do
porabe sredstev.
Pri vsakem odpiranju se bodo upoštevale
vse vloge, ki bodo ne glede na način dostave
prispele v vložišče Javnega sklada najkasneje do 9. ure na dan odpiranja vlog. Če je
vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno le, če je prispela v vložišče do zgoraj
navedenih rokov. Vloge, ki bodo prispele po
navedenih rokih se prenesejo v naslednje odpiranje, razen pri zadnjem odpiranju.
3. Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja
vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Javnega sklada Republike Slovenije za
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja.
4. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (navodila in obrazci) se dvigne na sedežu Javnega sklada
RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja, Škrabčev
trg 9a, 1310 Ribnica, od objave do zaključka
razpisa, vsak dan od 9. do 12. ure osebno
ali se posreduje po naročilu. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani
Javnega sklada: http://www.rdf-sklad.si ali pa
se naroči pri kontaktni osebi javnega razpisa.
5. Dodatne informacije
Kontaktna oseba Javnega sklada: Katja
Zgonc, tel. 01/836-19-53, faks 01/836-19-56,
e-mail: katja.zgonc@rdf-sklad.si.
VIII. Obravnava vlog:
1. Prosilce, katerih vloge bodo nepopolne, bo komisija v roku 14 dni od odpiranja
pisno pozvala, da jih dopolnijo v roku 8 dni.
2. Vloge, ki jih upravičenec v zahtevanem
roku 8 dni od dneva prejema obvestila ne dopolni, bodo kot nepopolne zavržene.
3. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo
zavržene.
4. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim
pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev
sredstev več, kot je na razpolago sredstev,
oblikuje komisija za pregled in obravnavo
prispelih vlog na podlagi vrednotenja pro-
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jektov, prednostni vrstni red upravičencev za
dodelitev sredstev.
5. Vloge upravičencev, katere ne bodo
uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj
razpoložljivih sredstev, se zavrnejo.
6. Komisijo za obravnavo vlog in pripravo
predloga za odločanje bo imenovala uprava
javnega sklada. Komisija bo enakovredno
obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene
v predpisanem roku. O odpiranju vlog in izboru prejemnikov bo komisija vodila zapisnik.
Podatki iz dokumentacije, ki jo vsebuje prijava, so uradna tajnost.
7. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni s sklepom v roku 60 dni od posameznega datuma odpiranja vlog.
8. Postopek izbire Javnega sklada bo potekal skladno s Splošnimi pogoji poslovanja
Javnega sklada RS za regionalni razvoj.
Hkrati z izdanim pisnim sklepom o pozitivni rešitvi uprava javnega sklada izda tudi
sklep o načinu sklenitve pogodbe o dodeljenih spodbudah, ki vsebuje:
– kraj in mesto sklepanja pogodbe,
– rok za sklenitev pogodbe.
9. Javni sklad bo spremljal namensko porabo sredstev pri upravičencu. Če bo ugotovil,
da sredstva niso bila uporabljena za namen,
za katerega so bila dodeljena ali da so bila
sredstva odobrena na podlagi neresničnih podatkov, ima pravico takoj zahtevati od upravičenca vračilo sredstev v enkratnem znesku.
Upravičenec bo moral vrniti sredstva s pripadajočimi zamudnimi obrestmi za obdobje od
dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu
o predpisani obrestni meri ter zamudnih obrestih (Ur. l. RS, št. 56/03, 135/03).
Javni sklad RS za regionalni razvoj in
ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja, Ribnica
Ob-24070/05
Spekter d.o.o., Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo stanovanj
1.0 Predmet prodaje:
1.1 Stanovanje št. 7 v skupni izmeri 72,90 m2 v 2. nadstropju objekta Trg revolucije 26, Trbovlje. Izklicna cena znaša
13,900.000 SIT.
1.2 Stanovanje št. 22 v skupni izmeri
69,90 m2 v 4. nadstropju objekta Šuštarjeva kolonija 25, Trbovlje. Izklicna cena znaša
9,900.000 SIT.
1.3 Stanovanje št. 5 v skupni izmeri
96,40 m2 v 3. nadstropju objekta Trg revolucije 3, Trbovlje. Izklicna cena znaša 6,000.000
SIT.
2.0 Podatki o nepremičnini:
Nepremičnine, opisane pod točko 1.1 do
1.3, so proste bremen in najema. Etažna
lastnina za navedene nepremičnine še ni vpisana v zemljiško knjigo. Pri nakupu nepremičnin upravičenci lahko uveljavljajo predkupno pravico.
Ogled vseh nepremičnin je možen po
predhodnem dogovoru.
Kontaktna oseba: Andreja Femc, Spekter
d.o.o. Trbovlje, tel. 03/56-33-019.
3.0 Trajanje razpisa:
Vsi zainteresirani ponudniki lahko pošljejo
svoje pisne ponudbe priporočeno v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba« na naslov: Spekter d.o.o. Trg revolucije
7, Trbovlje, najkasneje do 30. 9. 2005. Pri
odpiranju prispelih ponudb po pošti bo upoštevan datum na poštnem žigu.
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Ponudniki bodo o rezultatih izbire obveščeni do 14. 10. 2005.
4.0 Pogoji za udeležbo na razpisu:
Pri prodaji nepremičnine z zbiranjem ponudb lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe ob pogoju, da ob ponudbi vplačajo varščino v višini 10% izklicne cene.
Pisna ponudba mora vsebovati naziv kupca in njegov točen naslov, davčno številko,
ponujeni znesek, navedbo nepremičnine in
plačilne pogoje.
Nepremičnino prodajamo po sistemu videno-kupljeno.
Ponujena cena ne sme biti nižja od izklicne cene.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazilo o vplačani varščini, potrjeno od strani banke, ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
pravne osebe izpisek iz sodnega registra.
Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun Spekter d.o.o. številka
26330-0012666385 pri BZ d.d. Trbovlje, s
pripisom namena nakazila: varščina za zbiranje ponudb.
Ponudniku, ki ni bil izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh po izbiri najugodnejšega
ponudnika. Izbranemu ponudniku se bo varščina štela v kupnino.
Ponudbe brez vplačane varščine in nižje
od izklicne cene ne bodo obravnavane.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo v
8 dneh po prejemu predloga pogodbe, preostanek kupnine pa plačati najkasneje v 30
dneh po sklenitvi pogodbe. Če kupec ne bo
sklenil pogodbe ali plačal preostanka kupnine v roku, se šteje, da odstopa od nakupa,
plačano varščino pa zadržimo.
Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki
bo:
– ponudil višjo ceno nepremičnine,
– ponudil dodatne pogoje, ugodnosti za
prodajalca.
Izročitev in prevzem nepremičnine bo izvedena v roku enega tedna po plačilu kupnine.
Spekter d.o.o. k izbiri ponudnika po tem
razpisu ni zavezan!
Spekter d.o.o.
Št. 46502-0054/2005-43/06 Ob-23923/05
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, na podlagi 18. in 45. člena statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 43/95,
33/96, 35/00 in 85/02) ter sklepov 27. seje
Sveta Mestne občine Kranj z dne 31. 8. 2005
objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so:
1. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1876 v izmeri 422 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
2. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1883 v izmeri 578 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
3. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1885 v izmeri 563 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
4. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1892 v izmeri 531 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
5. Nepremičnina – zemljišče parcelna
številka 1903 v izmeri 518 m2 in zemljišče
parcelna številka 1904 v izmeri 38 m2, obe

vpisani v vložni številki 96, k.o. Britof, v skupni izmeri 556 m2, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
6. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1907 v izmeri 458 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
7. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1906 v izmeri 545 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
8. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1916 v izmeri 663 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
9. Nepremičnina – zemljišče parcelna številka 1917 v izmeri 577 m2, vpisana v vložni
številki 96, k.o. Britof, za izklicno ceno 31.149
SIT/m2 zemljišča (z vključenim DDV).
II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni
dražbi, ki bo v četrtek, 29. 9. 2005, ob 10. uri
v sejni dvorani št. 14 na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije in ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Pooblaščenci
pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti notarsko overjeno pisno pooblastilo, ﬁzična oseba pa svojo identiteto izkaže
z osebnim dokumentom,
– pravne in ﬁzične osebe, ki so na Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve
pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, do srede 28. 9. 2005 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente:
– pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o sedežu v Republiki Sloveniji oziroma
izpisek iz sodnega registra, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni
starejše od 30 dni,
– ﬁzične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik
pa priglasitveni list DURS-a,
– dokazilo sodišča, da pravna oseba
ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
– potrdilo davčnega organa, da ima
pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi,
– potrdilo Mestne občine Kranj, da ima
pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma
ﬁzična oseba poravnane vse obveznosti do
Mestne občine Kranj (za katero zaprosi najkasneje do 26. 9. 2005 na Oddelku za ﬁnanca Mestne občine Kranj),
– davčno številko in številko računa
pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma ﬁzične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge ﬁnančne ustanove,
– izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma ﬁzična oseba v celoti
soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom
pogodbe,
– potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10
odstotkov izklicne cene nepremičnine, ki jo bo
dražil na javni dražbi, na podračun enotnega
zakladniškega računa Mestne občine Kranj,
številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060005
Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod
katero se nahaja nepremičnina, za katero se
plačuje varščina.«.
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– seznam dokumentov oziroma potrdil
iz te točke razpisa.
IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se
sklene najkasneje v 30 dneh po zaključku
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
dražitelja, Mestna občina Kranj zadrži njegovo kavcijo.
V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št.
01252-0100006472, Mestne občine Kranj v
roku, določenim s pogodbo, oziroma najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je
bistvena sestavina pravnega posla.
VI. Davek na dodano vrednost, stroške
cenitve nepremičnine ter druge morebitne
stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za
nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj
iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s
pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti
veljavno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 1.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši voditelj dražbe
takoj.
VIII. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov.
IX. Postopek prodaje se lahko ustavi vse
do sklenitve pravnega posla, pri čemer se
dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
X. Ogled nepremičnin pod točko I/1 do
I/4 je možen na podlagi predhodnega dogovora.
XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na
naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, Kranj, Oddelek za gospodarske in premoženjske zadeve.
XII. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje
posamičen program upravljanja, sklep sveta
Mestne občine Kranj in osnutek pogodbe,
lahko pravne in ﬁzične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu:
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj
Ob-23926/05
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, na podlagi 33., 34., 35. in 36. člena
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list
RS, št. 26/01 in 28/01) objavlja
javni razpis
za imenovanje nadomestnega člana/
nadomestno članico Nadzornega odbora
Mestne občine Ljubljana

Kandidat za nadomestnega člana nadzornega odbora mora izpolnjevati poleg zakonskih še naslednje pogoje:
– najmanj VII. stopnja izobrazbe,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj na ﬁnančno – računovodskem področju,
– ne sme biti v zakonski zvezi ali ožjem
sorodstvu s člani mestnega sveta, županom,
podžupanom ali direktorjem mestne uprave.
Prednost imajo kandidati z nazivom pooblaščeni revizor po zakonu.
Član nadzornega odbora ne more biti član
mestnega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega dela MOL, direktor mestne uprave,
delavec mestne uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik proračunskih sredstev.
Mandat nadomestnega člana nadzornega
odbora je vezan na mandat Mestnega sveta
mestne občine Ljubljana.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome. Kot dokazilo o najmanj osmih letih delovnih izkušenj
kandidat predloži fotokopijo delovne knjižice.
Kandidat v prijavi na razpis predloži pisno izjavo, da ni v zakonski zvezi ali ožjem sorodstvu s člani mestnega sveta, županom, podžupanom ali direktorjem mestne uprave.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 8 dneh po objavi razpisa v
zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001
Ljubljana, s pripisom »Razpis za imenovanje
nadomestnega člana Nadzornega odbora
Mestne občine Ljubljana«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 30 dneh po izbiri.
V besedilu javnega razpisa so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Morebitne dodatne informacije dobite
vsak delovni dan na tel. 01/306-12-90.
Mestna občina Ljubljana
Št. 41403-1/2005
Ob-24087/05
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2005 (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 6/04), Odloka o rebalansu
proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2005
(Uradne objave časopisa Snežnik, št. 5/05),
6. člena Pravilnika o dodeljevanju kreditov
na podlagi subvencioniranja obrestnih mer v
Občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 74/02 in
70/40) in 7. člena Pravilnika o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v
Občini Ilirska Bistrica (Ur. l. RS, št. 74/02 in
70/04, Uradne objave časopisa Snežnik, št.
5/03 in 3/04), Komisija za malo gospodarstvo,
obrt, turizem in kmetijstvo objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov za spodbujanje
malega gospodarstva, obrti, turizma in
kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica in
subvencioniranje obrestne mere
ki ga Občina Ilirska Bistrica dodeljuje v
sodelovanju z Adriatic, zavarovalno družbo
d.d., PE Postojna in Banko Koper d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica.
1. Skupna vrednost razpisanega kredita
znaša 100,000.000 SIT.
2. Krediti bodo dodeljeni za naslednje namene:
a) na področju malega gospodarstva, obrti in turizma za upravičene stroške investicij:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
za gradnjo poslovnih prostorov za mala in
srednja podjetja,
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– nakup in graditev poslovnih prostorov,
namenjenih za poslovno dejavnost,
– nakup opreme,
– nakup opreme za turistične sobe,
– nakup opreme za gostinsko dejavnost,
– ureditev okolice gostinskih in drugih poslovnih objektov.
b) na področju kmetijstva za upravičene
stroške investicij:
– nakup, graditev ali adaptacijo prostorov
za potrebe kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti,
– pridobitev in posodobitev turističnih kapacitet na kmetijah,
– nakup kmetijskih strojev in opreme,
– nakup opreme za ostale dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– nakup plemenskih živali, razen plemenjakov za zagotavljanje genetske kakovosti
živine (namen ukrepa je zagotoviti ohranitev
kakovostnih vrst živine),
– nakup kmetijskih zemljišč.
3. Za posojilo lahko zaprosijo naslednji
prosilci:
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati
pogoje za majhna in srednje velika podjetja
iz 3. člena Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur. l. RS, št.
38/03). Ti pogoji se smiselno uporabljajo tudi
pri podjetnikih posameznikih.
Do pomoči po tem pravilniku niso upravičene:
– gospodarske družbe v težavah,
– občani, ki so na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja,
– občani, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Ilirska Bistrica,
– komitenti Banke Koper d.d. oziroma
drugi prosilci, ki pri Banki Koper d.d. odprejo
transakcijski račun preko katerega morajo
usmerjati najmanj 50% plačilnega prometa.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja,
poslovni prostori, kmetija in lokacija objekta
oziroma zemljišča mora biti na območju Občine Ilirska Bistrica.
Do sredstev po tem razpisu niso upravičena podjetja in samostojni podjetniki, ki
opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja
področja, oddelke, skupine in razrede po
Standardni klasiﬁkaciji dejavnosti:
– področje A – Kmetijstvo,
– oddelek 60 – Kopenski promet, cevovodni promet.
Prosilec, ki uveljavlja subvencijo obrestne
mere pri zavarovalnici mora za dobo kreditiranja skleniti pri Adriatic, zavarovalni družbi
d.d., PE Postojna naslednja zavarovanja:
– zavarovanje požarnih rizikov najmanj
tistih objektov ali opreme za katerega se pridobiva kredit,
– zavarovanje avtomobilske odgovornosti
in kasko zavarovanje vozila za katerega se
pridobiva kredit (samo v primeru, če bo možno kreditiranje),
– in vsaj enega od osebnih zavarovanj
z mesečno premijo najmanj 30 EUR (življensko, rentno ali zavarovanje z naložbenim
tveganjem oziroma VITAFOND polico).
4. Prosilci lahko pridobijo kredit pod naslednjimi pogoji:
– ugotavljanje bonitete in odplačilne sposobnosti posojilojemalca: v skladu s pogoji
banke,
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– doba vračanja posojila: od 1 do 5 let,
– obrestna
mera:
šestmesečni
EURIBOR +2,50% pribitek. Občina Ilirska
Bistrica subvencionira obrestno mero v višini največ 2,5% letno, Adriatic, zavarovalna
družba d.d., PE Postojna v višini 2,75% letno, morebitno razliko obrestne mere krije kreditojemalec (trenutno se kreditojemalcu subvencionira celotne obresti, kar pomeni, da bo
kreditojemalec odplačeval le glavnico).
Kreditojemalec se lahko odloči le za subvencioniranje obrestne mere s strani občine
brez subvencioniranja zavarovalnice.
– zavarovanje in stroški kredita: v skladu
s pogoji banke,
– odplačevanje kredita: glavnica v mesečnih ali trimesečnih obrokih,
– možnost moratorija na vračilo glavnice.
5. Višina kredita za spodbujanje malega
gospodarstva, obrti in turizma je lahko največ
55% vrednosPti investicije oziroma upravičenih stroškov, za kmetijstvo pa največ 50%
vrednosti investicije oziroma upravičenih
stroškov oziroma največ 10,000.000 SIT.
Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so
že pridobili sredstva za isti namen. Prednost
pri dodelitvi sredstev imajo investicije, ki povečajo število zaposlenih.
6. Izpolnjeni vlogi za kredit, ki jo prosilci
dobijo na Banki Koper d.d., Poslovna enota
Ilirska Bistrica in Oddelku za gospodarstvo in
ﬁnance Občine Ilirska Bistrica, mora biti priložena še naslednja dokumentacija:
– opis investicije do 5 mio SIT, poslovni
načrt nad 5 mio SIT (pod tč. a in b),
– izjava prosilca, da za ta namen ni prejel
pomoči iz drugih virov, oziroma koliko sredstev iz drugih virov je že prejel za isti namen
(pod tč. a in b),
– izjava, da dodeljena sredstva pomenijo
spodbudo za izvedbo projekta oziroma so
zanj nujno potrebna (pod tč. a in b),
– fotokopija sklepa o vpisu ustanovitve v
sodni register z vsemi naknadno vpisanimi
spremembami (staro največ 90 dni) – pravne osebe,
– občani, ki ustanavljajo podjetje, potrdilo
pristojnega sodišča, da so vložili priglasitev
za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev podjetja,
– fotokopija obvestila o identiﬁkaciji in razvrstitvi po dejavnosti – gospodarske družbe
in samostojni podjetniki (AJPES) in davčno
številko,
– zadnje računovodske izkaze – pravne
osebe (AJPES), podatke o poslovanju v tekočem letu, plan denarnega toka,
– odločba pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti (kjer
se to zahteva),
– informacija o boniteti poslovanja družbe
oziroma BON2 (star največ 7 dni) – za družbe, ki niso komitenti Banke Koper d.d.,
– fotokopija potrjenega priglasitvenega lista/obrtnega dovoljenja/sklepa o vpisu v obrtni register Slovenije (v odvisnosti od časa
registracije) – samostojni podjetnik,
– potrdilo DURS o plačanih prispevkih in
davkih, staro največ 7 dni – samostojni podjetniki,
– kopija overjene davčne napovedi z vsemi prilogami za preteklo in predpreteklo leto
(bilanca stanja, bilanca uspeha) – samostojni
podjetnik,
– zadnja odločba o odmeri davka za preteklo leto – samostojni podjetniki,
– dokazilo o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje kmetijske dejavnosti (odločbo o
priznanju statusa kmeta ali potrdilo Kmetijske

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
svetovalne službe, da se ukvarja s kmetijsko
dejavnostjo) (pod tč. b),
– potrdilo o poravnanih davkih in katastrskem dohodku (pod tč. b),
– mnenje Kmetijske svetovalne službe o
upravičenosti investicije (pod tč.b),
– predračun oziroma ponudbo ali kupoprodajno pogodbo (pod tč. a in b),
– gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko
informacijo za namene gradnje enostavnih
objektov (pod tč. a in b),
– predračun o nakupu živali in potrdilo o
poreklu živali (pod tč. b),
– dokumentacijo za zavarovanje kredita
(pod tč. a in b),
– v odvisnosti od vrste posla še dodatna
dokumentacija po dogovoru z banko (pod
tč. a in b).
7. Rok za prijavo je od dneva objave razpisa do dneva porabe sredstev. Občina Ilirska Bistrica bo javno objavila datum porabe
sredstev.
8. Prosilci dostavijo svoje vloge z vso potrebno dokumentacijo na naslov: Banka Koper
d.d., Koper, Poslovna enota Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 18, 6250 Ilirska Bistrica.
9. Vlogo prouči banka in svoje mnenje
poda Komisiji za malo gospodarstvo, obrt,
turizem in kmetijstvo Občine Ilirska Bistrica.
Sklep o dodelitvi kredita oziroma subvencioniranju obrestne mere sprejme župan Občine
Ilirska Bistrica, na podlagi predloga občinske
komisije. Sklep sprejme najpozneje v roku 8
dni od prejema mnenja ter ga prosilcu posreduje v roku 8 dni od sprejema odločitve.
10. Prosilec začne črpati kredit takoj po
podpisu kreditne pogodbe in ga mora porabiti najkasneje v treh mesecih. Če ga zaradi
objektivnih okoliščin ni mogoče izkoristiti v
predvidenem roku, mora v 15 dneh pred iztekom roka obvestiti banko in navesti razloge
za podaljšanje roka koriščenja kredita.
11. Sredstva, pridobljena na podlagi tega
kredita se lahko porabijo samo za namene,
za katere so bila odobrena. Namensko porabo kredita, pridobljenega po tem razpisu
in izpolnitev obveznosti iz pogodbe o kreditu,
lahko preverijo pristojni organi Občine Ilirska
Bistrica, Adriatic, zavarovalna družba d.d., PE
Postojna in Banka Koper d.d., Koper, PE Ilirska Bistrica. V primeru, da je ugotovljena nenamenska poraba sredstev kredita, ali da je
bilo posojilo izdano na podlagi neresničnih podatkov, ali da je kreditojemalec prenehal z dejavnostjo ali odtujil sredstva pridobljena s tem
kreditom pred potekom petih let, mora kreditojemalec takoj vrniti kredit ali neodplačan
del kredita z obrestmi po zakonsko določeni
zamudni obrestni meri za obdobje od dneva
nakazila dalje. Kreditojemalec mora vrniti tudi
subvencijo realne obrestne mere z obrestmi
po zakonsko določeni zamudni obrestni meri
za obdobje od dneva plačila dalje.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-24088/05
Na podlagi Pravilnika o štipendiranju (Ur.
l. RS, št. 118/04) in na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine Koper za leto 2005
(Ur. l. RS, št. 140/04) objavlja Mestna občina Koper
javni razpis
za dodelitev štipendij nadarjenim
študentom za študijsko leto 2005/2006
1. predmet javnega razpisa je dodelitev
štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v šolskem
letu 2005/2006, in sicer:
– 2 štipendiji za študij v tujini;

– 3 štipendije za študij v Republiki Sloveniji.
2. pravico do štipendije lahko uveljavljajo
študenti dodiplomskega in podiplomskega
študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da dosegajo najmanj prav dober učni
uspeh v zadnjem šolskem letu oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu;
– da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo
ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih
področjih;
– da študentje ob vpisu v prvi letnik niso
starejši od 21 let, študentje podiplomskega
študija pa ne starejši od 28 let;
– da so državljani Republike Slovenije;
– da imajo najmanj tri leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
– da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 65% povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji
v preteklem letu;
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne
opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nimajo
druge štipendije.
Študenti višjih letnikov, ki študirajo v tujini,
morajo dosegati ocene, ki so primerljive z zahtevanimi ocenami v Republiki Sloveniji.
Izjemoma se lahko dodeli štipendija tudi
študentom, ki ne izpolnjujejo pogoja iz prve
alinee, če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate, primerljive v evropskem
in svetovnem prostoru ter so ti nad rezultati
tistih, ki pogoje iz prve alinee prvega odstavka tega člena izpolnjujejo.
3. Prijavi za dodelitev štipendije na obrazcu ''Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2005/2006'', ki ga dobite na spletnih
straneh Mestne občine Koper –www.koper.si
ali osebno dvignete v glavni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje, mora
vlagatelj priložiti:
– dokazilo o vpisu v študijskem letu
2005/2006;
– dokazilo o učnem oziroma študijskem
uspehu zadnjega letnika izobraževanja;
– dokazila o posebni nadarjenosti (potrdila o izjemnih dosežkih s tekmovanj, bibliograﬁjo objavljenih del, potrdila o sodelovanju
pri znanstvenih raziskavah, umetniških razstavah ali koncertih, dokazila o priznanjih in
nagradah, pridobljenih na občinskem, regijskem, državnem ali na mednarodnih tekmovanjih). Upoštevajo se potrdila in dokazila,
ki so bila pridobljena v zadnjih dveh šolskih
oziroma študijskih letih;
– izjavo, da je kandidat državljan RS;
– izjavo, da ima kandidat stalno prebivališče v Mestni občini Koper več kot tri leta;
– življenjepis;
– kopije odločb o odmeri dohodnine družinskih članov kandidatove družine oziroma
oseb, ki živijo s kandidatom v skupnem gospodinjstvu;
– potrdilo o družinskih članih, ki ga izda
Upravna enota Koper;
– podpisano izjavo kandidata, da ni v delovnem razmerju, ne prejema nadomestila
za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravlja dejavnosti,
nima statusa zasebnika ali samostojnega
podjetnika in nima druge štipendije v Republiki Sloveniji.
4. Pri dodeljevanju štipendije se upoštevajo naslednja merila:
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– uspeh na maturi, poklicni maturi ali pri
zaključnem izpitu oziroma višja povprečna
ocena kandidata in boljši dosežki na drugih
(izvenšolskih) področjih delovanja in
– druga merila v skladu s Pravilnikom o
štipendiranju.
5. Rok za oddajo prijave:
Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu ''Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2005/2006''. Prijava mora vsebovati
vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so
navedena v vlogi.
Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 10. oktobra 2005, na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000
Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica
10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.
Prijava mora biti pravilno označena, in sicer mora biti v spodnjem desnem kotu zapis:
''Ne odpiraj – Vloga za dodelitev štipendije
2005/2006 št. K4147-197/2005''. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden vlagatelj.
Obravnavane bodo le vloge, ki bodo popolne in pravočasne.
6. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
pisno obveščeni v roku 14 dni od izteka roka
za oddajo prijav.
Medsebojna razmerja med Mestno občino Koper in izbranim kandidatom bodo urejena s pogodbo o štipendiranju.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-239.
Mestna občina Koper
Št. 300-05-6/2005 0403
Ob-24069/05
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), 16.
člena Statuta Občine Krško (Ur. l. RS, št.
98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03), določil
Odloka o proračunu Občine Krško za leto
2005 (Ur. l. RS, št. 42/04, 62/05) in Pravilnika
o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva v Občini Krško (Ur. l.
RS, št. 98/03), objavlja Občina Krško, CKŽ
14, Krško
javni razpis
za dodelitev sredstev iz občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva 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 dodeljevanje
nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Krško,
v skupni višini 13,000.000 SIT za naslednje
namene:
1. Naložbe v nakup opreme, dodatno
komunalno opremljanje zemljišč in nakup
nematerialnih investicij, v predvideni višini
10,000.000 SIT.
2. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
in razstavah, v predvideni višini 1,000.000
SIT.
3. Soﬁnanciranje posebnega usposabljanja ter izobraževanja podjetnikov in njihovih zaposlenih, v predvideni višini 1,000.000
SIT.
4. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva, v
predvideni višini 1,000.000 SIT.

Ukrepi se morajo izvajati na območju Občine Krško v razpisnem obdobju (od poteka
prejšnjega razpisnega roka do zadnjega datuma označenega za oddajo vlog).
III. Upravičenci za dodelitev sredstev po
tem razpisu
Upravičenci do sredstev iz tega razpisa
so:
1. majhna podjetja, ki morajo po Zakonu
o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 15/05
– uradno prečiščeno besedilo) izpolnjevati
dve od naslednjih meril:
– povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ne presega 50 zaposlenih,
– čisti prihodki od prodaje ne presegajo
1.700,000.000 tolarjev,
– vrednost aktive ne presega 850,000.000
tolarjev;
2. samostojni podjetniki posamezniki (pri
podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za
majhna podjetja smiselno upoštevajo);
3. interesna združenja, povezana s podjetništvom (strokovna društva, združenja).
Navedeni upravičenci morajo imeti sedež dejavnosti na območju Občine Krško.
Do sredstev je upravičena tudi gospodarska
družba, ki ima sedež dejavnosti izven Občine
Krško, kolikor ima poslovno enoto v Krškem,
v kateri zaposluje najmanj 2/3 oseb za nedoločen čas iz Občine Krško (stalno bivališče)
in investira na območju Občine Krško.
IV. Višina razpoložljivih sredstev
Okvirna višina sredstev namenjenih za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
je 13,000.000 SIT, in sicer na proračunski
postavki 5220 Soﬁnanciranje razvoja malega
gospodarstva. Sredstva se delijo na podlagi
meril, ki so sestavni del tega razpisa.
Kolikor bo za posamezne ukrepe prispelo
premalo vlog, bodo prosta sredstva prenesena na ukrepe, kjer bo prispelo večje število vlog od razpoložljivih sredstev. Kolikor
bo glede na število vlog in odobreno višino
upravičenih stroškov predvidenih sredstev za
javni razpis premalo, se bodo vsem upravičencev subvencije sorazmerno znižale.
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. Pogoji in merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev za posamezne
ukrepe:
a) Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki so se izvajali na območju Občine Krško v obdobju od poteka
prejšnjega razpisnega roka do datuma, ki je
določen za oddajo vlog.
b) Sredstva se dodeljujejo po pravilu de
minimis, kar pomeni da skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu ne bo
presegel 100.000 EUR v obdobju treh let od
zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede
na obliko ali namen pomoči. Do pomoči de
minimis niso upravičena podjetja iz dejavnosti transporta, kmetijstva in ribištva.
c) Do ﬁnančnih intervencij ne morejo biti
upravičena podjetja v težavah (podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih
let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je
izkazan v bilanci predhodnega leta ali je podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije) ali podjetja, ki dobivajo državno
pomoč za reševanje in prestrukturiranje.
d) Za subvencije lahko navedeni upravičenci zaprosijo samo če imajo poravnane
vse zapadle obveznosti in so redni plačniki
svojih obveznosti do Občine Krško (najem
poslovnih prostorov, plačilo nadomestila za
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stavbno zemljišče itd.) in DURS-a (davki in
prispevki). Podjetniki in zasebniki, ki v letu
2005 zamujajo ali so zamujali s plačilom svojih obveznosti do Občine Krško ali DURS tri
mesece ali več se smatrajo kot neredni plačniki in niso upravičeni do subvencij za pospeševanje razvoja malega gospodarstva iz tega
javnega razpisa. Kolikor je vloga v postopku
za reševanje, morajo biti navedene obveznosti redno poravnane tudi v času reševanja
vloge. Če tekoče obveznosti niso poravnane
se vlagatelju subvencija ne dodeli.
e) Sredstva za pospeševanja razvoja malega gospodarstva se na podlagi tega razpisa
dodeljujejo glede na vrsto intervencij kot nepovratna sredstva. Dodelijo se lahko le, če
imajo stimulativni učinek in niso namenjena
samo zniževanju stroškov.
f) Zgornje višine pomoči veljajo ne glede
na to iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna
ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
Upravičenci lahko pridobijo sredstva le pod
pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli
sredstev iz drugih javnih virov oziroma koliko
so iz teh virov za določen namen že prejeli.
g) Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva v enkratnem
znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila
upravičencem do dneva vračila sredstev v
primerih, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali
v celoti nenamensko porabljena,
– da je upravičenec za isti namen prejel
sredstva iz državnih ali mednarodnih virov
oziroma je prekoračil dovoljeno vsoto izplačil
nepovratnih sredstev,
– da je upravičenec za katerikoli namen
pridobitve sredstev navajal neresnične podatke v vlogi,
– da je upravičenec odtujil (prodal) investicijsko opremo, soﬁnancirano iz proračunskih sredstev, pred iztekom 2 let in je ni
nadomestil s sodobnejšo opremo za enako
dejavnost,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
Upravičenec, ki ustreza kateremkoli kriteriju iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico
do pridobitve sredstev po pravilniku za naslednjih pet let.
Ukrepi za dodeljevanje sredstev:
1. Naložbe v nakup opreme, dodatno komunalno opremljanje zemljišč in nakup nematerialnih investicij.
Namen ukrepa:
– investiranje v nakup nove proizvajalne in
storitvene opreme, dodatno komunalno opremljanje obstoječih zemljišč za proizvodno in
storitveno dejavnost in nakup nematerialnih
pravic (patenti, licence), zaradi ustanovitve
novega podjetja, širitve obstoječe dejavnosti ali zaradi uvajanja novega proizvodnega
oziroma storitvenega programa (bolj produktivne, racionalnejše, energetsko varčne in
ekološko varnejše tehnologije; izboljševanje
kakovosti proizvodov in storitev).
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so majhna podjetja in samostojni podjetniki posamezniki,
– prosilci oddajo vloge v razpisnem roku s
priloženo zahtevano dokumentacijo,
– posamezen vlagatelj lahko za investicije iz prve točke prijavi maksimalno vrednost
investicij v višini, ki je v proračunu za tekoče
leto sprejeta za ta ukrep (10,000.000 SIT),
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka
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do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog,
– sredstva se namenjajo samo za nakup
nove proizvajalne in storitvene opreme (le
stalna sredstva, ne drobni inventar), katerih posamezna nabavna vrednost presega
200.000 SIT,
– vrednost posameznega osnovnega
sredstva na računu ali pogodbi mora znašati
najmanj 50.000 SIT,
– subvencije se ne dodeljujejo za: nakup
telefonov, faksov in ostale telekomunikacijske
opreme, pohištva, kopirnih strojev, računskih
strojev, igralnih avtomatov, transportnih sredstev; opreme, ki je sestavni del zgradbe (npr.
vgradna dvigala),
– za dodatno opremljanje notranje komunalne infrastrukture na obstoječih zemljiščih
za proizvodno in storitveno dejavnost mora
vrednost skupne tovrstne investicijske opreme (samo stalna sredstva) presegati 500.000
SIT (ne upošteva se osnovna javna komunalna infrastruktura),
– investicija, ki je predmet subvencije, se
mora ohraniti v Občini Krško vsaj 2 leti po
končani investiciji oziroma se lahko nadomesti z novo sodobnejšo opremo za enako
dejavnost.
Višina pomoči:
– v višini do 15% upravičenih stroškov izkazanih investicij,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 15% skupne mase razpisanih sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– stroški nakupa proizvajalne in storitvene
opreme, katere posamezna nabavna vrednost presega 200.000 SIT.
Subvencionira se nakup naslednje proizvajalne in storitvene opreme (nova računalniška strojna in programska oprema; oprema; novi stroji in naprave za proizvodno in
storitveno dejavnost: gradbeni stroji, dvigala,
pralni stroji za čistilnice, šivalni stroji, posebne žage, tiskarski stroji itd.),
– stroški dodatnega opremljanja notranje
komunalne infrastrukture za proizvodno in
storitveno dejavnost, za katere vrednost investicijske opreme presega 500.000 SIT,
– stroški nakupa licenc in patentov.
Zahtevana dokumentacija:
a) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi
prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz poslovnega registra (AJPES) z vsemi
prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost, mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
b) Za podjetja s sedežem v Občini Krško
popis vseh zaposlenih oseb. Kolikor je sedež
dejavnosti podjetja izven Občine Krško in
ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo
oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih
oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce
M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe
zaposlene za nedoločen čas.
c) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davč-
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nih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
d) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2004 potrjena s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: odločba
DURS za leto 2004, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2004.
e) Podroben opis investicije in ﬁnančno
razdelana konstrukcija o izvedenem projektu.
f) Dokazila o izvedbi investicije glede na
namen ukrepa: kopije računov, kopije dokazil
o plačanih računih, kupoprodajne pogodbe,
pogodbe o nakupu patenta oziroma blagovne
znamke itd. Iz računov in pogodb mora biti
razvidno za katero vrsto materialne oziroma
nematerialne investicije se uveljavlja subvencija (natančna speciﬁkacija materialov, opreme, serijska številka opreme itd.).
g) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
2. Promocija izdelkov in storitev na sejmih
in razstavah
Namen ukrepa:
– sodelovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov na sejmih ter razstavah v
Sloveniji in v tujini, ki na ta način promovirajo
razvoj svojih proizvodov in storitev.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– upravičenci so majhna podjetja ter samostojni podjetniki, ki so se udeležili sejmov
ali razstav doma in v tujini,
– soﬁnancira se le prva udeležba na določenem sejmu ali razstavi, zato upravičenci
iz predhodnih razpisov za tovrstni ukrep niso
upravičeni do sredstev iz letošnjega razpisa,
– prosilec odda vlogo v razpisanem roku
s predložitvijo zahtevane dokumentacije,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka
do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Višina pomoči:
– v višini do 50% upravičenih stroškov
promocijskih aktivnosti,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 30% skupne mase razpisanih sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– stroški, ki bodo predmet subvencije morajo biti direktno povezani s promocijskimi
aktivnostmi (najem, projektiranje, postavitev,
delovanje in demontaža razstavnega prostora pri prvi udeležbi na določenem sejmu
ali razstavi),
– kot nastali stroški se ne bodo upoštevali
potni stroški in dnevnice.
Zahtevana dokumentacija:
a) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi
prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz poslovnega registra (AJPES) z vsemi
prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
b) Za podjetja s sedežem v Občini Krško
popis vseh zaposlenih oseb. Kolikor je sedež
dejavnosti podjetja izven Občine Krško in
ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo

oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih
oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce
M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe
zaposlene za nedoločen čas.
c) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
d) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2004 potrjena s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: odločba
DURS za leto 2004, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2004.
e) Kratek opis posameznega sejma ali
razstave s poročilom o izvedenem nastopu
in promociji ter ﬁnančno razdelana konstrukcija nastalih stroškov.
f) Kopije računov in dokazil o plačilu računov za posamezne nastope na sejmih in
razstavah.
g) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
3. Soﬁnanciranje posebnega usposabljanja ter izobraževanja podjetnikov in njihovih
zaposlenih
Namen ukrepa:
– posebno usposabljanje je namenjeno
pridobitvi teoretičnega in praktičnega znanja
uporabljivega na sedanjem oziroma bodočem delovnem mestu zaposlenega v podjetju, ki je koristnik pomoči,
– spodbujanje dodatnega izobraževanja
podjetnikov in pri njih zaposlenih, seznanjanje s sodobno tehnologijo.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– do sredstev so upravičena majhna podjetja in samostojni podjetniki posamezniki,
– upravičenci do tovrstnega soﬁnanciranja morajo imeti izdelan program usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v podjetju, ki
je usklajen s strategijo podjetja in vsebuje:
a) predvidene vrste programov izobraževanja in usposabljanja za zaposlene,
b) predvideno število udeležencev usposabljanja in izobraževanja,
c) podatke o neposrednih izvajalcih programov usposabljanja in izobraževanja;
– upoštevajo se le posebna usposabljanja
in dodatna izobraževanja (seminarji, posveti, tečaji uporabe nove tehnologije, strojev,
orodij, demonstracijske predstavitve, specialistična izobraževanja, določeni preizkusi
znanja (po sekcijah), izločena pa so osnovna
izobraževanja, ki so sestavni del srednjih in
poklicnih šol ter fakultet (pridobitev določene
stopnje izobrazbe),
– prosilci oddajo vloge v razpisnem roku s
priloženo zahtevano dokumentacijo,
– en prosilec lahko prijavi večje število izobraževanj in usposabljanj, ki so se odvijala
v razpisnem obdobju,
– upoštevajo se le računi in pogodbe z
datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka
do zadnjega datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Višina pomoči:
– do 45% upravičenih stroškov posebnih
usposabljanj in dodatnih izobraževanj,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu ne sme
presegati 30% skupne mase razpisanih sredstev iz te točke.
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Upravičeni stroški:
– storitev izobraževanja pooblaščene
institucije (ne upoštevajo se potni stroški,
dnevnice in stroški prenočišč inštruktorja) ter
stroški izobraževanja (predavanje – kotizacija, ipd.).
Zahtevana dokumentacija:
a) Dokazilo o registraciji:
– za gospodarske družbe: fotokopija sklepa o vpisu družbe v sodni register z vsemi
prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev,
– za samostojne podjetnike: fotokopija izpisa iz poslovnega registra (AJPES) z vsemi
prilogami in naknadno vpisanimi spremembami, ki ne sme biti starejši od 2 mesecev,
– kolikor prosilec opravlja obrtno dejavnost mora predložiti še fotokopijo obrtnega
dovoljenja.
b) Za podjetja s sedežem v Občini Krško
popis vseh zaposlenih oseb. Kolikor je sedež
dejavnosti podjetja izven Občine Krško in
ima podjetje samo poslovno enoto v Občini Krško, mora podjetje priložiti tudi potrdilo
oziroma izpis o stalnem bivališču zaposlenih
oseb v tej poslovni enoti in potrjene obrazce
M1/M2, iz katerih je razvidno, da so te osebe
zaposlene za nedoločen čas.
c) Dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih:
– za gospodarske družbe: BON-2, potrjen s strani AJPES-a, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– za samostojne podjetnike: potrdilo od
pristojne davčne izpostave o plačanih davčnih obveznostih in prispevkih, ki ne sme biti
starejše od 30 dni.
d) Finančni izkazi o poslovanju:
– za gospodarske družbe: bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2004 potrjena s
strani AJPES-a,
– za samostojne podjetnike: odločba
DURS za leto 2004, kateri priložijo bilanco
uspeha in bilanco stanja za leto 2004.
e) Izdelan letni program izobraževanja in
usposabljanj podjetja za leto 2005.
f) Pisno poročilo o izvedenih usposabljanjih in izobraževanjih (vrsta izobraževanja
oziroma usposabljanja, izvajalec izobraževanja oziroma usposabljanja, število udeležencev, poimenski seznam, skupna vrednost izobraževanja oziroma usposabljanja in
speciﬁkacijo posameznih stroškov), ki so se
izvajala v razpisnem obdobju ter ﬁnančno
razdelano konstrukcija o izvedenem izobraževanju ali usposabljanju.
g) Kopije računov in dokazil o plačilu računov, potrdila o opravljenem izobraževanju
oziroma vabilo in program posameznega izobraževanja oziroma usposabljanja (kolikor
za izvedeno izobraževanje ne izdajajo potrdil).
h) Podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
4. Spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj
Namen ukrepa:
– spodbujanje delovanja strokovnih društev in združenj na področju podjetništva,
ki so neproﬁtna in se ukvarjajo z nepridobitno dejavnostjo ter organizirajo najrazličnejše aktivnosti za podjetnike ter se ukvarjajo
s promocijo podjetniške kulture na območju
Občine Krško.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– društvo oziroma združenje mora biti registrirano in opravljati dejavnost na območju
Občine Krško,
– društvo ali združenje se ne sme ukvarjati s pridobitno dejavnostjo,

– vloge za dodelitev sredstev vlagajo prosilci v razpisnem roku s predložitvijo zahtevane dokumentacije,
– soﬁnancirajo se programske aktivnosti
društva, ki so se izvajale v razpisnem obdobju,
– upoštevajo se le računi z datumi od poteka prejšnjega razpisnega roka do zadnjega
datuma, ki je določen za oddajo vlog.
Višina pomoči:
– do 30% upravičenih stroškov za posamezen namen,
– višina pomoči na posameznega upravičenca v tekočem koledarskem letu, ne sme
presegati 30% skupne mase razpisanih sredstev iz te točke.
Upravičeni stroški:
– stroški stojnice na sejemskih prireditvah
in razstavah (najem in postavitev stojnice,
priključki, najem vitrin), obvezni vpis v katalog nastopajočih, izdelava promocijskega
gradiva,
– stroški seminarjev, posvetov in organiziranih skupnih izobraževanj ter usposabljanj
v okviru združenja ali društva za širši krog
oseb (stroški najema prostora, predavatelji,
gradivo).
Zahtevana dokumentacija:
a) fotokopija odločbe o vpisu v register
društev,
b) kratka predstavitev vlagatelja in poročilo o njegovih izvedenih aktivnosti v letu
2004,
c) plan dela društva oziroma združenja za
leto 2005 in obrazložitev ter ﬁnančno ovrednotenje programa dela po posameznih postavkah za aktivnosti, ki so se izvajale v razpisnem obdobju,
d) kopije računov in dokazil o plačilu računov o izvedenih programskih aktivnostih,
e) podpisana vsaka stran vzorca pogodbe.
VII. Vsebina vloge: vloga je sestavljena iz
izpolnjenega prijavnega obrazca, ki vsebuje
osnovne podatke o vlagatelju in zahtevane
izjave. K vlogi mora biti priložena zahtevana
dokumentacija, ki je navedena pri vsakem
posameznem ukrepu. Vsebina vloge mora
biti urejena po zaporedju, ki je določena pri
zahtevani dokumentaciji.
VIII. Obravnava vlog:
1. Vloge bo obravnavala in pripravila
predloge za dodelitev sredstev petčlanska
strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje
župan.
2. Vse pravočasno prispele popolne vloge
bo strokovna komisija ocenjevala na podlagi
Pravilnika o dodeljevanju ﬁnančnih sredstev
iz občinskega proračuna za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Krško
in 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 dopolnili, se
zavrže. Vloge, ki bodo pravočasno dopolnjene, vendar neustrezno, bodo zavrnjene.
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
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ponedeljka 10. 10. 2005 na naslov: Občina
Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti,
CKŽ 14, 8270 Krško. Vloge se oddajo za
vsak posamezen ukrep posebej.
Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih
ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej z
oznako:
1. "Ne odpiraj – javni razpis – materialne
in nematerialne investicije",
2. "Ne odpiraj – javni razpis – promocija
na sejmih in razstavah",
3. "Ne odpiraj – javni razpis – posebno
usposabljanje in izobraževanje",
4. "Ne odpiraj – javni razpis – strokovna
društva in združenja".
Odpiranja vlog bo strokovna komisija
opravila v roku 10 dni po razpisnem roku 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 v roku 8 dni 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
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali pa jo lahko zainteresirani dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Irena Mesinger, tel. 07/49-81-292, e-mail: irena.mesinger@krsko.si, v času uradnih ur.
Občina Krško
Ob-23927/05
Na podlagi 55. člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti Čistilni servis Danica Metelko s.p., Staro
sejmišče 12, 8310 Šentjernej razpisuje v šolskem letu 2005/2006 kadrovsko štipendijo
za študij turističnega tehnika. Rok prijave je
8 dni od objave.
Čistilni servis Danica Metelko s.p.

Javne dražbe
Ob-24071/05
Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
objavljeni v Uradnem listu RS, št. 81 z dne
2. 9. 2005, Ob- 23452/05, bi se v delu točke
št. 6 na strani 6565 moral pravilno glasiti
opis nepremičnine: da se prodaja kompleks
nekdanje vojašnice v Kozini, Občina HrpeljeKozina, zazidano stavbno zemljišče, parcelna številka 3071/2 neplodno v izmeri 13.625,
3071/5 neplodno v izmeri 493 m2 – skupaj
14.118 m2, vse v ZKV 571, k.o. Hrpelje.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 280/05
Ob-23933/05
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Uradni list RS,
št. 87/04, 99/04 in 70/05), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03 in 77/03), sklepa občinskega sveta št. K3603-6/2004 z dne 14. 10.
2004 ter sklepa nadzornega sveta JSS MOK
št. K3603-6/2004, št. K4652-118/2005 in
K3603-5/2005 z dne 21. 6. 2005 objavlja
javno dražbo,
ki bo v torek, 27. septembra 2005, ob
9.30, v prostorih Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5,
Koper, za prodajo naslednjih nepremičnin:
1. nepremičnina, v naravi stanovanjski
prostori na naslovu Ribiški trg 9, Koper, stoječa na parc. št. 266 k.o. Koper, s koristno
površino 315,01 m2, s solastninsko pravico
na skupnih prostorih, delih in napravah ter
zemljišču, za izklicno ceno 36,143.706 SIT;
2. nepremičnina, v naravi stanovanje
na naslovu Tovarniška 2, Koper, stoječa na
parc. št. 1324 k.o. Koper, s koristno površino
316 m2, s pripadajočim stavbiščem v skupni
izmeri 135 m2, za izklicno ceno 35,441.802
SIT;
3. nepremičnina v naravi stanovanjska
hiša z gospodarskim poslopjem na naslovu
Semedela 77, stoječa na parceli št. 1256
k.o. Semedela, ki obsega stavbišče v izmeri
74 m2, dvorišče v izmeri 161 m2 ter pot v
izmeri 30 m2 in na parceli 1259 k.o. Semedela, ki obsega gospodarsko poslopje v izmeri 100 m2 ter dvorišče v izmeri 296 m2, s
skupno koristno površino 233 m2, za izklicno
ceno 19,222.340 SIT.
Izklicne cene so izračunane na dan 31. 7.
2005.
Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna
kupec.
Vknjižba nepremičnine pod točko 1 bo
možna po izdelavi etažnega načrta stavbe,
katerega stroške izdelave plača kupec.
Najnižji znesek, za katerega dražitelj dviga ceno je 10.000 SIT.
Razpisni pogoji so naslednji:
1. Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
TRR 01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za
javna plačila – urad Koper, z obveznim sklicem na številko 00 20100000 ter dokazilo o
vplačilu predložiti na javni dražbi.
2. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
najkasneje v 30 dneh po javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka
za izdelavo elaborata sodne cenitve in ostalih
stroškov, v korist lastnika.
3. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za javna
plačila – urad Koper.
4. Zastopniki civilnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
5. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje v
15 dneh po izvedeni javni dražbi.
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6. Prodaja se izvede po principu videnokupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z
objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
7. Kupec mora pri dražbi predložiti veljavni osebni dokument in davčno številko.
8. Pravne osebe morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra in ID št. za DDV.
9. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
10. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine in ostalih stroškov.
11. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih
Javnega stanovanjskega sklada MOK, Nazorjev trg 5 in po tel. 66-46-421 ali na spletnih
straneh Mestne občine Koper: www.koper.si.
12. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 46502-0017/2004
Ob-23934/05
Občina Sevnica, Režijski obrat stavbnih
zemljišč, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi
80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02 – ZJU), 39. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, 12/03
in 77/03), 109. člena Statuta Občine Sevnica
(Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter sklepa Občinskega sveta
občine Sevnica, sprejetega na 22. redni seji,
dne 27. 7. 2005, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine v k.o. Šmarje
1. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Sevnica, Režijski obrat stavbnih
zemljišč, Glavni trg 19/a, 8290 Sevnica, tel.
07/816-12-00, faks 07/816-12-10.
2. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje je nepremičnina parc. št.
176/4, travnik v izmeri 1038 m², vpisana v vl.
št. 428, k.o. Šmarje, last Občine Sevnica.
Izklicna cena je 1,595.500 SIT. V ceni ni
vključen davek na dodano vrednost.
Osnovna namenska raba nepremičnine
po prostorskih sestavinah planskih aktov občine je opredeljena v stanovanjskem območju v mejah urbanistične zasnove naselja.
3. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek
višanja je 50.000 SIT.
4. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
5. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Sevnica št. 01310-0100008286
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine 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. Po plačilu kupnine
v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo
kupcu nepremičnina izročila v posest ter bo
v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 26. 9. 2005 v sejni sobi Občine Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, z začetkom ob 11. uri.
7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi

Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali ﬁzična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži 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;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo
listine, ki je overjena. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne
prijave.
8. Varščina: ponudniki morajo do začetka
javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene na transakcijski račun Občine
Sevnica št. 01310-0100008286, s sklicem za
namen javne dražbe – k.o. Šmarje.
9. Rok za prijavo: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo najkasneje do 26. 9. 2005 do
10. ure, na naslovu organizatorja, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, v vložišče (soba št. 214)
v drugem nadstropju stavbe. Javne dražbe
se lahko udeleži le tisti, ki se pravočasno in
pravilno prijavi.
10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne
dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, organizator
obdrži varščino.
11. Informacije o podrobnejših pogojih
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel.
07/816-12-32.
Imenovana komisija za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem predstojnika Režijskega obrata stavbnih zemljišč postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Sevnica

Razpisi delovnih
mest
Št. 110-21/2005
Ob-23806/05
Upravna enota Krško objavlja javni natečaj za delovno mesto
pripravnika – višji referent – za določen čas.
Naloge:
1. Usposabljanje za vodenje upravnih postopkov.
Pripravnik se bo usposabljal za uradniško
delovno mesto višji referent.
Pogoji za opravljanje dela:
1. višja strokovna izobrazba – družboslovne smeri,
2. državljanstvo Republike Slovenije,
3. nekaznovanost,
4. dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.
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K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
1. dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
2. fotokopijo potrdila o državljanstvu,
3. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (izbrani kandidat bo potrdilo dostavil naknadno).
Obravnavale se bodo le pravočasno vložene in popolne vloge s priloženimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 8 mesecev v prostorih upravne enote.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od objave na naslov: Upravna enota Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško.
Prijave se pošljejo v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Informacije o izvedbi natečaja se dobijo
na tel. 07/498-14-08.
O izbiri bomo kandidate obvestili v roku
30 dni po opravljeni izbiri.
Upravna enota Krško
Št. 189-5/2005
Ob-23812/05
V skladu z 58. členom in drugim odstavkom 70. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04, 23/05 in
35/05 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta:
pripravnik – svetovalec v Oddelku za
gradivo uprave po letu 1945, Zvezdarska
1, 1127 Ljubljana.
Pripravnik se bo usposabljal za opravljanje strokovnega izpita iz arhivske dejavnosti
in državnega izpita iz javne uprave.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo, smer: zgodovina – arhivistika,
– 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.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Prednost imajo kandidati z diplomo iz
novejše zgodovine, s poznavanjem arhivistike, poznavanjem javne uprave, znanjem
računalniških programov (Word, Excel, Lotus Notes).
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas, to je za
čas 10-mesečnega pripravništva.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev in s kratkim življenjepisom naj

kandidati/ke pošljejo na naslov: RS, Ministrstvo za kulturo, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 1127 Ljubljana, z oznako
"javni natečaj". Rok za prijavo je osem dni od
dneva objave javnega natečaja.
Kandidati/ke bodo o izbiri obveščeni v
roku 30 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne
informacije dobite na tel. 01/241-42-24 pri
Jolandi Fon.
Ministrstvo za kulturo,
Arhiv Republike Slovenije
Št. 77/2005
Ob-23813/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za sumljive
transakcije v Uradu Republike Slovenije
za preprečevanje pranja denarja.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev 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);
– dovoljenje za delo s tajnimi podatki najmanj s stopnjo zaupno (kolikor ga kandidat
nima, sicer ga bo moral pridobiti najkasneje
v roku 4 mesecev od sklenitve delovnega
razmerja);
– poznavanje računalniških programov
Word, Excel, Oracle, Outlook in Sql+.
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.
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 (če ga kandidat ima);
– dokazilo o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov najmanj s stopnjo zaupno (kolikor ga kandidat ima);
– pisna izjava o državljanstvu in nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z dovoljenjem za delo s tajnimi podatki najmanj s stopnjo zaupno in s poznavanjem
zakonodaje in delovnega področja Urada RS
za preprečevanje pranja denarja, oziroma z
izkušnjami na področju odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ali na področju nadzora
nad izvajanjem ﬁnančne zakonodaje.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v
uradnih prostorih Urada Republike Slovenije
za preprečevanje pranja denarja, Cankarjeva 5, 1001 Ljubljana, v nazivu svetovalec
II. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v nazivu svetovalec II in I. V primeru,
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da bo izbran kandidat, ki nima dovoljenja za
delo s tajnimi podatki najmanj s stopnjo zaupno, bo z njim sklenjeno delovno razmerje
pod pogojem, da najkasneje v roku 4 mesecev od sklenitve delovnega razmerja pridobi navedeno dovoljenje. Če kandidat zaradi
razlogov, ki so na njegovi strani, navedenega
dovoljenja ne pridobi, se glede posledic uporabljajo določbe Zakona o javnih uslužbencih
o ugotovitvi nesposobnosti.
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. 111-02-43/2005 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. 01/478-59-80 – Damjan Režek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance, Urad RS
za preprečevanje pranja denarja
Št. 91/2005
Ob-23814/05
Na podlagi 56. člena prvega odstavka 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02) Okrajno sodišče v Novem
mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo mesto,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
pravosodni sodelavec – sodni referent II.
1. Javni uslužbenec bo naloge na tem
delovnem mestu opravljal v nazivih:
– pravosodni sodelavec II in
– pravosodni sodelavec I.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ali srednja
strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje: najmanj 6 let 8 mesecev v nazivu pravosodni sodelavec II in
najmanj 9 let 8 mesecev v nazivu pravosodni
sodelavec I.
3. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo
Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih,
in sicer:
– 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 da ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
4. Kandidati morajo k prijavi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih
izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolž-
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nosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno sodišče).
Potrdili iz pete in šeste alinee lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o
tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni
v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v peti alinei. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred nastopom dela.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile najkasneje v roku
enega leta od dneva imenovanja v naziv.
5. Kraj opravljanj dela: Okrajno sodišče v
Novem mestu, Jerebova ulica 2, 8000 Novo
mesto.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa zahtevana dokazila.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
ostalimi dokazili v roku 8 dni od dneva objave tega javnega natečaja na naslov: Okrajno
sodišče v Novem mestu, Urad predsednice
(za javni natečaj), Jerebova ulica 2, 8000
Novo mesto.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
kandidati dobijo na tel. 07/33-81-258.
Okrajno sodišče v Novem mestu
Št. 57/05
Ob-23815/05
Svet zavoda Osnovne šole Vransko – Tabor, Vransko 23, 3305 Vransko, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom
o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo, 65/05).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 12. 2005
oziroma skladno s sklepom o imenovanju
oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vransko – Tabor, Vransko
23, 3305 Vransko, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda
Osnovne šole Vransko – Tabor
Ob-23816/05
Na podlagi 44. člena Statuta Doma počitka Metlika in sklepa sveta zavoda z dne
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29. 8. 2005 razpisujemo prosto delovno
mesto:
strokovnega vodja v zavodu – v obsegu
ene polovice delovnega časa, za mandatno
obdobje štiri leta.
Kandidati za strokovnega vodja morajo
poleg splošnih z zakonom določenih pogojev
izpolnjevati še naslednje:
– višja ali visoka izobrazba v skladu z
drugim odstavkom 56. in 69. člena Zakona o
socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04 ZSVUPB1),
– pet let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu,
– eno leto delovnih izkušenj na področju
dela v kombiniranem ali posebnem zavodu,
– predložitev programa strokovnega dela.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
morajo kandidati v 8 dneh po objavi razpisa
poslati na naslov: Dom počitka Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, z oznako »prijava na
razpis«. Kandidati bodo obveščeni o izbiri v
30 dneh po objavi razpisa.
Dom počitka Metlika
Št. 13
Ob-23928/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02) Višje delovno in socialno sodišče,
Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – 4 prosta delovna mesta za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Višje
delovno in socialno sodišče, Dunajska cesta
22, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
3. Kratek opis dela: poročanje na sejah
senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb,
priprava sodnih odločb za potrebe službe za
informatiko, priprava gradiva in sodelovanje
ter pisanje zapisnika na sejah oddelka.
4. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni
svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II
in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani kandidati bodo naloge opravljali v nazivu višji
pravosodni svetovalec III in višji pravosodni
svetovalec II.
5. Pogoji za opravljanje dela
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02)
ter pogojev določenih v drugem odstavku 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02 – 2/04), morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika.
6. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,

– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo za
pravosodje) ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei (izda ga pristojno sodišče) ali pisna izjava kandidata.
7. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo v 8 dneh od objave javnega natečaja na naslov: Višje delovno in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska
cesta 22, Ljubljana ali na elektronski naslov:
marjeta.dornik@sodisce.si, z oznako »javni
natečaj«. Prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri.
8. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice Marjeti Dornik, tel. 01/474-47-50.
Višje delovno in socialno sodišče
Št. 583/05
Ob-23929/05
Na podlagi določil Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04,
23/05, 62/05, 75/05) objavljamo javni natečaj
za prosti uradniški delovni mesti:
1. Svetovalec v uradu za gospodarstvo
in družbene dejavnosti.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Opis del in nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– smer: ekonomska, pravna, upravna,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– znanje dela z računalnikom,
– poznavanje dela in predpisov s področja družbenih dejavnosti in priprave ter izvrševanje proračuna (prednost pri zasedbi).
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in petmesečnim
poskusnim delom. V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz
javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, je oba navedena pogoja
dolžan izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
2. Pripravnik.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– smer: prometna,
– znanje dela z računalnikom.
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Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za določen čas, s
polnim delovnim časom za usposabljanje za
samostojno opravljanje dela na uradniškem
delovnem mestu.
K prijavi pod tč. 1 in tč. 2 morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba (samo kandidati, ki
se prijavljajo na prosto delovno mesto pod
tč. 1),
– fotokopije dokazil o opravljenih izpitih in
usposabljanjih (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 1),
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alineji.
Potrdili iz pete in šeste alineje prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti alineji prejšnjega
odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv oziroma
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi. Delo na
obeh prostih uradniških delovnih mestih se
opravlja v prostorih Občinske uprave občine
Tržič in po potrebi na terenu.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh od
dneva objave na naslov: Občina Tržič, Trg
svobode 18, 4290 Tržič, v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510
(Marta Jarc).
Občina Tržič
Št. 10102-10/2005-1/3
Ob-23930/05
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika.
Pripravnik se bo usposabljal za uradniško
delovno mesto »občinski redar«. Kandidati
morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogojev iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti najmanj srednjo izobrazbo splošne, prometne ali druge smeri,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– imeti osnovna računalniška znanja,
– imeti vozniški izpit B kategorije.
K pisni prijavi z življenjepisom je potrebno
predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o strokovni izobrazbi,
– izjavo, da je oseba državljan RS,
– izjavo, da oseba ni bila pravnomočno
obsojena zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev ter da oseba ni v

kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja (dokazila bo izbrani kandidat predložil
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi),
– fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja B kategorije.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za določen čas (8 mesecev) in s polnim delovnim časom.
Rok za vložitev prijav je 8 dni od dneva
objave na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg
24, 1240 Kamnik, s pripisom »prijava na javni
natečaj »pripravnik – občinski redar««.
Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o natečaju dobite na
tel. 01/83-18-117.
Občina Kamnik
Št. 111-02-18/2005
Ob-23931/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem;
– 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 javna naročila, gospodarske javne
službe in koncesije Ministrstva za ﬁnance,
Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu podsekretar Ljubljana. 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,
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p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-18/2005 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. 111-02-44/2005/1
Ob-23932/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za spremljanje
državnih pomoči.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev 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 morajo kandidati 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 spremljanje državnih pomoči Ministrstva za
ﬁnance, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu
svetovalec III. Delo na tem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivu 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. 111-02-44/2005 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).
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V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-23979/05
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
prosto delovno mesto:
1. Sekretarja (m/ž) v Kabinetu ministra
za opravljanje strokovnih nalog na področju
prostora. Delovno mesto sekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo
naloge opravljal/a v nazivu sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne, naravoslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje
»tajno«.
2. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu za
evropske zadeve in investicije, v Sektorju
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije. Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar.
Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a
v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem gradbene, strojne, tehnične, elektrotehnične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
ki bodo izkazali delovne izkušnje na področju
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
ter z aktivnim znanjem angleškega jezika.
3. Svetovalca (m/ž) v Direktoratu za evropske zadeve in investicije, v Sektorju za
pravne zadeve in vodenje javnih naročil. Delovno mesto svetovalca je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec II in I. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge
opravljal/a v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izkušnjami s področja dela zagotavljanja
izvajanja investicijskih projektov, soﬁnanciranih s sredstvi programov Evropske komisije,
skladno s postopki ZJN-I in evropske zakonodaje na področju javnih naročil.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto sekretarja in podsekretarja se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka
ima univerzitetno izobrazbo s specializacijo,
magisterijem ali doktoratom, predpisane delovne izkušnje za delovno mesto svetovalca
pa se skrajšajo na 7 mesecev, v primeru,
da kandidat/ka ima univerzitetno ali visoko
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strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani/a kandidat/ka
bo delo opravljal/a na sedežu Ministrstva za
okolje in prostor v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti najkasneje v roku
šestih mesecev od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno);
– kandidat pod zap. št. 1 priloži še pisno
izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom
o tajnih podatkih.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na
podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc,
razgovorov in s preizkusom usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (s pripisom: Kadrovska služba, za javni natečaj,
oznaka delovnega mesta z zaporedno številko objave) ali na elektronski naslov: suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 1/05-546
Ob-23980/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja prosto uradniško delovno mesto:
diplomat 2. ranga (ekonomsko področje) v Ministrstvu za zunanje zadeve.
Javni uslužbenec bo naloge izvrševal v
nazivu I. sekretar ali svetovalec.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena ali ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju mednarodnih ekonomskih odnosov,

– državni izpit iz javne uprave (lahko se
opravi naknadno),
– diplomatski izpit (lahko se opravi naknadno),
– aktivno znanje nemškega in enega svetovnega jezika (dokazuje se s certiﬁkatom
o aktivnem znanju tujih jezikov – potrdilo
Državnega izpitnega centra, Filozofske fakultete v Ljubljani ali drugega pooblaščenega
izvajalca izpitov iz tujih jezikov),
– psihoﬁzična sposobnost,
– osebnostna primernost,
– da osebi ni prenehalo delovno razmerje
v državnem organu iz krivdnih razlogov na
njeni strani,
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov
do stopnje zaupno (dovoljenje se lahko pridobi naknadno).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali dobro poznavanje mednarodnih ekonomskih odnosov, komunikacijske
veščine, organizacijske sposobnosti, samostojnost pri delu ter kandidati z večletnimi
izkušnjami pri vzpostavljanju mednarodnih
gospodarskih stikov.
Opis del in nalog:
– opravljanje nalog s področja ekonomskih zadev in nalog, povezanih s skupnim
delovanjem v EU,
– opravljanje zahtevnih strokovnih opravil
s področja zunanjih zadev in s področij, ki se
navezujejo na zunanje zadeve,
– oblikovanje zahtevnih gradiv in predlogov ukrepov s področja zunanjih zadev,
– sodelovanje pri projektnih skupinah,
– nadomeščanje uslužbencev v veleposlaništvu,
– opravljanje drugih nalog podobne stopnje zahtevnosti.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o univerzitetni izobrazbi ekonomske smeri,
– dokazilo o državljanstvu (kopija osebne
izkaznice oziroma potnega lista),
– dokazilo o delovnih izkušnjah (kopija
delovne knjižice),
– dokazilo o aktivnem znanju nemškega
in enega svetovnega jezika (dokazuje se s
certiﬁkatom o aktivnem znanju tujih jezikov
– potrdilo Državnega izpitnega centra, Filozofske fakultete v Ljubljani ali drugega pooblaščenega izvajalca izpitov iz tujih jezikov),
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni bil
uveden kazenski postopek zoper naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bili obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter izjavo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja,
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov do stopnje zaupno oziroma pisno izjavo,
da kandidat soglaša z izvedbo postopka za
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas do treh let s
polnim delovnim časom. Javni uslužbenec
mora uspešno opraviti zdravniški pregled,
psihološko testiranje ter opraviti usposabljanje s področij diplomatskih veščin in protokola, mednarodnega prava, mednarodnih odnosov in mednarodnih ekonomskih odnosov
ter notranjega prava na področju zunanjih
zadev. Prav tako je potrebno pridobiti dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, če ga
kandidat še nima.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na Veleposlaništvu Republike Slovenije na Dunaju.
Pred razporeditvijo na delovno mesto v Vele-
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poslaništvo Republike Slovenije na Dunaj je
dolžan opraviti trimesečne priprave v Ministrstvu za zunanje zadeve.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in
življenjepisom v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25,
1000 Ljubljana, s pripisom: prijava na javni
natečaj. V izbirni postopek bodo uvrščeni le
tisti kandidati, ki bodo priložili vsa zahtevana
dokazila in bodo na podlagi le-teh izkazali, da
izpolnjujejo natečajne pogoje. Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite vsak
delovni dan od 10. do 11. ure na telefonski
številki 01/478-23-33. Kandidati bodo o izbiri
obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Opomba: v razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 020-08-1-10/05
Ob-23981/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za okolje in
prostor na podlagi sklepa Uradniškega sveta
številka 013-24/2005 z dne 20/5-2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega sekretarja v Ministrstvu
za okolje in prostor.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno ali visoka
strokovna izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem pravne ali druge ustrezne
družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali
maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma drugega
ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno
razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o
opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).

Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti
pa bo presojala bodisi na podlagi razgovora,
bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na
podlagi ocene strokovne institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01,
48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje
za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
Na predlog ministra za okolje in prostor
bo izbranega kandidata za generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo
petih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv višji sekretar, na
sedežu organa v Ljubljani, Dunajska 48.
Generalni sekretar v Ministrstvu za okolje
in prostor bo najkasneje v petnajstih mesecih
od imenovanja na položaj dolžan pridobiti
funkcionalna znanja vodenja v javni upravi
in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in
upravljanje v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
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Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Mateja Tamara Fajs, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeve
20, Ljubljana, tel. 01/478-11-02. Kandidatom,
ki jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8
dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 020-08-1-17/05
Ob-23982/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) minister za okolje in
prostor na podlagi sklepa Uradniškega sveta
številka 013-42/2005 z dne 20/6-2005 objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
evropske zadeve in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, naravoslovne,
tehnične, družboslovne ali druge ustrezne
smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista ali
maloobmejne prepustnice;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba ali drugega ustreznega dokazila, ki bo potrjevalo delovno razmerje in s tem delovne izkušnje na ustrezni
stopnji zahtevnosti;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo
tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih
(Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
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Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in pravnega reda EU s področja dela lahko kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa
tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01,
48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje
za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
Na predlog ministra za okolje in prostor bo izbranega kandidata za generalnega
direktorja Direktorata za evropske zadeve
in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor imenovala Vlada Republike Slovenije
za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Dunajska 48.
Generalni direktor Direktorata za evropske zadeve in investicije v Ministrstvu za
okolje in prostor bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje
in upravljanje v upravi”, ki ga organizira in
izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta na naslov: Mi-
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nistrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana, in
sicer v roku 15 dni od dne objave v Uradnem
listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Mateja Tamara Fajs, Generalni sekretariat Vlade RS, Gregorčičeva
20, Ljubljana, tel. 01/478-11-02. Kandidatom,
ki jih bo posebna natečajna komisija glede na
strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik posebne natečajne komisije izdal odločbo, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Izbrani
kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8
dni od dneva imenovanja izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 122-34/2005-1
Ob-23983/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) generalni direktor Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega
uradniškega delovnega mesta:
1. Svetovalec v Službi za EU zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I in svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
2. Svetovalec v Službi za EU zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I in svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ﬁlozofske ali družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prednost pri izbiri na delovno mesto pod
št. 2 bodo imeli kandidati z znanjem več
uradnih jezikov EU oziroma poznavanjem
kmetijske terminologije v vsaj enem uradnem
jeziku EU. Zaželeno je poznavanje protokola
ob mednarodnih obiskih.

3. Svetovalec – 2 delovni mesti v Oddelku za intervencijske in speciﬁčne ukrepe – živalski del Sektorja za kmetijske
trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, družboslovne in kmetijske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih.
4. Referent v Oddelku za intervencijske
in speciﬁčne ukrepe – živalski del Sektorja za kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: referent I, referent
II in referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne in gimnazijske
smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov
na prvi stopnji;
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji;
– opravljanje enostavnih upravnih nalog;
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
5. Svetovalec v Referatu za neposredna plačila – površine, v Oddelku za neposredna plačila Sektorja za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne in kmetijske
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih.
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6. Svetovalec v Oddelku za sonaravno
kmetijstvo Sektorja za neposredna plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I in svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, družboslovne in kmetijske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih.
7. Svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja Sektorja za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, družboslovne in kmetijske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih.
8. Svetovalec v Oddelku za razvoj podeželja Sektorja za razvoj podeželja.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I in svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, družboslovne in kmetijske smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih.
9. Višji svetovalec v Oddelku za prestrukturiranje kmetijstva, živilstva in ribištva Sektorja za razvoj podeželja.

Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: višji svetovalec I,
višji svetovalec II in višji svetovalec III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, družboslovne in kmetijske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– osnovna raven znanja angleškega jezika,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
10. Svetovalec v Oddelku za informacijski sistem Službe za informacijsko
upravljanje in tehnologijo.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec I in svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba računalniške, informacijske in organizacijske
smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
Prednost pri izbiri na delovno mesto pod
št. 9 bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju vodenja projektov, poznavanja Oracle podatkovnega strežnika in
znanjem programskega jezika PL/SQL.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati 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 alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno izjavo 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.
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Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega upravnega izpita, mora ta pogoj izpolniti v
letu dni od imenovanja v naziv.
Predpisane delovne izkušnje za delovna
mesta pod tč. 1., 2., 6., 8. in 10. se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat/ka
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo oziroma magisterijem. Predpisane delovne izkušnje za delovno mesto
pod tč. 9 pa se skrajšajo za tretjino v primeru,
da ima kandidat/kandidatka univerzitetno ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem.
Za objavljena delovna mesta bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov B.Kalan@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije,
spletnih straneh Ministrstva za javno upravo
oziroma od dneva objave pri Zavodu RS za
zaposlovanje. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo oziroma od dneva objave pri Zavodu RS
za zaposlovanje. O izbiri uradnika bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Vloge, ki ne bodo popolne in pravočasne,
ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-92-62.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 194/05
Ob-23984/05
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve objavlja prosti
delovni mesti
1. Varnostni inženir (m/ž) – v službi za
informacijsko tehnologijo.
Pogoji, dodatna znanja in drugi posebni
pogoji za zasedbo:
1. univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo, tehniška ali družboslovna smer,
2. najmanj 4 oziroma 6 let delovnih izkušenj,
3. znanje angleškega jezika,
4. poznavanje standardov na področju
varnosti,
5. poznavanje orodij za nadzor varnosti,
6. smisel za komuniciranje z ljudmi,
7. 4-mesečno poskusno delo.
Od kandidatov pričakujemo, da:
– poznajo spletne tehnologije Microsoft
(IIS),
– poznajo relacijske baze MS-SQL in
ORACLE,
– imajo izkušnje pri načrtovanju in izvajanju varnostnih politik,
– imajo izkušnje na področju varovanja
podatkov ali revidiranja informacijskih sistemov.
2. Samostojni svetovalec za pravne naloge (m/ž) – v službi za pravne, kadrovske in
splošne naloge.
Pogoji, dodatna znanja in drugi posebni
pogoji za zasedbo:
1. univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
2. 4 leta delovnih izkušenj,
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3. znanje enega svetovnega jezika,
4. poznavanje standardnih programskih
orodij,
5. smisel za analitično in kreativno delo,
6. smisel za komuniciranje z ljudmi,
7. 4-mesečno poskusno delo,
8. opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka za višjo, visoko strokovno ter univerzitetno izobrazbo,
9. opravljen preizkus znanja za vodenje in
odločanje v postopku v prekršku.
Kandidati/-ke, ki nimajo izpolnjenih pogojev pod točkama 8 in/ali 9, morajo strokovni
izpit opraviti v 1 letu od sklenitve pogodbe o
zaposlitvi.
Prednost bodo imeli kandidati/-ke z opravljenim državnim pravniškim izpitom
Z izbranima kandidatoma/-kama bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in s 4-mesečnim
poskusnim delom. Pisne ponudbe s kratkim
življenjepisom, opisom delovnih izkušenj,
dokazili o izobrazbi in fotokopijo delovne
knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje, kandidati/-ke pošljejo v osmih dneh
od objave na naslov: AJPES, Služba za pravne, kadrovske in splošne naloge, Tržaška
cesta 16, 1000 Ljubljana ali na elektronski
naslov: alenka.lepenik@ajpes.si. Kandidate/-ke bomo pisno obvestili v osmih dneh
po izboru.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve
Ob-23985/05
Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za dve uradniški delovni mesti, ki se
izvajata v dveh nazivih:
svetovalec Ustavnega sodišča I oziroma svetovalec Ustavnega sodišča II za
področje kazenskega prava in področje
prekrškov.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
I. 1. Svetovalec Ustavnega sodišča I
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 6 let delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– pasivno znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij
pravnih znanosti in najmanj 10 let delovnih
izkušenj pri pravniških delih.
2. Svetovalec Ustavnega sodišča II
Kandidat mora izpolnjevati pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– pravniški državni izpit,
– 2 leti delovnih izkušenj na pravniških
delih po opravljenem pravniškem državnem
izpitu,
– pasivno znanje svetovnega jezika,
– usposobljenost za delo z urejevalniki
besedil.
Pogoje iz druge in tretje alineje izpolnjuje tudi, kdor nima opravljenega pravniškega
državnega izpita, če ima pridobljen magisterij
pravnih znanosti in najmanj 5 let delovnih izkušenj pri pravniških delih.
II. Naloge Svetovalca Ustavnega sodišča
I in Svetovalca Ustavnega sodišča II:
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Svetovalec Ustavnega sodišča I opravlja
naslednje naloge:
– priprava zahtevnejših poročil, osnutkov
odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi
z oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, v
zvezi z ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom,
ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi
stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega
sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
Svetovalec Ustavnega sodišča II opravlja
naslednje naloge:
– priprava poročil, osnutkov odločb, sklepov, predlogov in mnenj v zvezi z oceno
ustavnosti in zakonitosti predpisov, v zvezi z
ustavnimi pritožbami in z drugimi zadevami
iz pristojnosti Ustavnega sodišča,
– opravljanje nalog, ki so določene s Poslovnikom Ustavnega sodišča in pravilnikom,
ki ureja pisarniško poslovanje Ustavnega sodišča,
– druge strokovne naloge na primerljivi
stopnji zahtevnosti po odredbi generalnega
sekretarja, njegovega namestnika ali pomočnika.
III. Kandidat mora poleg izpolnjevanja pogojev za zasedbo delovnega mesta, na katero se prijavlja, izpolnjevati tudi pogoje za
imenovanje v naziv:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– da aktivno zna slovenski jezik.
Naloge svetovalca Ustavnega sodišča I
se izvajajo v nazivih višji svetnik II in višji
svetnik I, naloge svetovalca Ustavnega sodišča II pa se izvajajo v nazivih svetnik II in
svetnik I.
IV. Delo se bo opravljalo v prostorih
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Beethovnova ulica 10, Ljubljana.
V. 1. Kandidati morajo vlogi priložiti dokazila o izpolnjevanju natečajnih pogojev
(fotokopijo diplome, potrdilo o opravljenem
pravniškem državnem izpitu oziroma o pridobljenem magisteriju pravnih znanosti, potrdilo
o pridobljenih delovnih izkušnjah pri pravniških delih, potrdilo o znanju tujega jezika,
potrdilo, da niso v kazenskem postopku (potrdilo se pridobi pri pristojnem okrajnem sodišču in ne sme biti starejše od dneva uradne
objave tega javnega natečaja), potrdilo, da
niso bili pravnomočno obsojeni (potrdilo se
pridobi pri Ministrstvu za pravosodje in ne
sme biti starejše od dneva uradne objave
tega javnega natečaja), fotokopijo potrdila o
državljanstvu Republike Slovenije.
2. Kandidati lahko prijave na javni natečaj
s priloženimi dokazili iz prejšnjega odstavka
vložijo v roku 30 dni od objave javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije.
V izbirni postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil
izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
3. Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Ustavno sodišče Republike Slovenije, Sekretariat, Beethovnova
ulica 10, p.p. 1713, 1101 Ljubljana, z navedbo "ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec I

za področje kazenskega prava in prekrškov"
oziroma "ne odpiraj – javni natečaj – svetovalec II za področje kazenskega prava in
prekrškov".
VI. Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
VII. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 60 dneh od poteka roka za prijavo
na natečaj. Izbranemu kandidatu bo izdana
upravna odločba o izbiri, drugim kandidatom
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
VIII. Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
IX. 1. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan od 10. do 14.
ure na tel. 01/477-64-32 (Jasmina Trivič).
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
Št. 169/05
Ob-23986/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33,
1000 Ljubljana, objavlja javna natečaja za
prosti uradniški delovni mesti:
1. Inšpektor (m/ž) v Sektorju za strategijo, metodologijo in planiranje.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III. Delo na delovnem mestu se lahko
opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor II in
inšpektor I.
Pogoji za opravljanje del:
– univerzitetna izobrazba farmacevtske,
naravoslovne ali živilsko-tehnološke smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
2. Inšpektor (m/ž) v Sektorju za strategiji, metodologijo in planiranje.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III. Delo na delovnem mestu se lahko
opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor II in
inšpektor I.
Pogoji za opravljanje del:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
medicinske ali živilsko-tehnološke smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti
v letu dni od imenovanja. Poleg navedenih
pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih ter drugi odstavek 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Kraj opravljanja dela je v
Ljubljani, Parmova 33.
Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat
ima),
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– pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom v 8 dneh
po objavi javnega natečaja na naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako "za javni
natečaj" in navedbo delovnega mesta oziroma na elektronski naslov: gp.zirs@gov.si.
Nepopolne in prepozne prijave v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po telefonu 01/280-38-09.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za zdravje,
Zdravstveni inšepektorat RS
Ob-23987/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33,
1000 Ljubljana, objavlja javne natečaje za
prosta uradniška delovna mesta:
1. Inšpektor (m/ž) v Območni enoti
Ljubljana (3 delovna mesta).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III. Delo na delovnem mestu se lahko
opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor II in
inšpektor I.
Pogoji za opravljanje del:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene ali naravoslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
2. Inšpektor (m/ž) v Območni enoti
Kranj (3 delovna mesta).
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu inšpektor III. Delo na delovnem mestu se lahko
opravlja v nazivih inšpektor III, inšpektor II in
inšpektor I.
Pogoji za opravljanje del:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene ali naravoslovne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave oziroma strokovnega izpita za inšpektorja, ju mora opraviti
v letu dni od imenovanja. Poleg navedenih
pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih ter drugi odstavek 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Kraj opravljanja dela na delovnem mestu pod št. 1 je Ljubljana, Vilharjeva 33, pod. št. 2 Kranj, Slovenski trg 1.
Kandidati morajo predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat
ima),
– pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev in kratkim življenjepisom v 8 dneh
po objavi javnega natečaja na naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000
Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako "za javni
natečaj" in navedbo delovnega mesta oziroma na elektronski naslov: gp.zirs@gov.si.
Nepopolne in prepozne prijave v izbirnem
postopku ne bodo upoštevane.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po telefonu 01/280-38-09.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za zdravje,
Zdravstveni inšpektorat RS
Št. 165/2005
Ob-23988/05
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za naslednje uradniško delovno mesto:
višji strokovni sodelavec za pravne zadeve – eno delovno mesto.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– tri leta delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit.
Kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedil in obdelavo
podatkov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za
oblikovanje besedil.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega
sodišča predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja

Št.

82 / 9. 9. 2005 /

Stran

6669

po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Delo se opravlja na sedežu Računskega
sodišča Republike Slovenije.
Pisne prijave z dokazili pošljite v roku 8
dni od objave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana, s pripisom "za javni natečaj".
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za
prijavo na natečaj.
Dodatne informacije lahko dobite v
kadrovski službi (tel. 01/478-58-14 ali
01/478-51-51).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Št. 127/2005
Ob-23989/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št. 35/05,
v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04 in
57/05), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
podsekretar v Direktoratu za zakonodajo s področja pravosodja, v Sektorju
za pripravo zakonodaje, v Oddelku za
organizacijsko zakonodajo pravosodnih
organov in upravnega sodstva, pod šifro
156 v katalogu delovnih mest Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto sekretarja je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu
podsekretar/sekretar. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– 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; 89. člen ZJU),
– željena znanja: pravniški državni izpit.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
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– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu in
dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti
pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem
postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi dokazil, priloženih k prijavi
in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj"
in navedbo razpisanega delovnega mesta,
s šifro 156.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-57 (Anže Kromar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 127/2005
Ob-23990/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št. 35/05,
v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04 in
57/05), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
sekretar v Direktoratu za pravosodno
upravo, v Sektorju za pravosodno upravo,
v Oddelku za pravosodni nadzor, pod šifro
165 v katalogu delovnih mest Ministrstva za
pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto sekretarja je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu
sekretar. Izbrani kandidat bo naloge opravljal
v nazivu sekretar.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– najmanj 8 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– 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; 89. člen ZJU),
– željena znanja: pravniški državni izpit.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu in
dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi dokazil, priloženih k prijavi
in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj"
in navedbo razpisanega delovnega mesta,
s šifro 165.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-57 (Anže Kromar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 127/2005
Ob-23991/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št. 35/05,
v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04 in
57/05), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
višji svetovalec v Direktoratu za pravosodno upravo, v Sektorju za logistiko, pod
šifro 167 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto višjega svetovalca
je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu višji svetovalec III, II, I. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične, pravne ali ekonomske smeri (prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo tehnične smeri);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj, oziroma
3 leta in 4 mesece za kandidate z univerzitetno izobrazbo.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– 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; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
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– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi dokazil, priloženih k prijavi
in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave
z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih
dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo "za javni natečaj" in navedbo razpisanega delovnega mesta, s šifro 167.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-57 (Anže Kromar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 127/2005
Ob-23992/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št. 35/05,
v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04 in
57/05), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
vodja Oddelka za organizacijsko zakonodajo pravosodnih organov in upravnega sodstva, v Sektorju za pripravo
zakonodaje, v Direktoratu za zakonodajo
s področja pravosodja, pod šifro 47 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje
Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto sekretarja je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu podsekretar. Izbrani kandidat bo naloge
opravljal v nazivu podsekretar.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– 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; 89. člen ZJU),
– željena znanja: pravniški državni izpit.
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);

– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije ali osebnega dokumenta iz
katerega je razvidno državljanstvo;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu in
dokazilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu (kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo
izbrani kandidat moral predložiti pred imenovanjem v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– vodenje oddelka,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– neposredna pomoč vodji sektorja pri
vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi dokazil, priloženih k prijavi
in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj"
in navedbo razpisanega delovnega mesta,
s šifro 47.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-57 (Anže Kromar).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 124-155/2005
Ob-24052/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik/ca – svetovalec/ka v Sektorju za sonaravno kmetijstvo.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
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3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja dela Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano in poznavanjem delovanja EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih kriterijev (potrdilo, izjava),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni
natečaj – pripravnik – pravnik v Sektorju za
sonaravno kmetijstvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni
v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 124-154/2005
Ob-24053/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik/ca – svetovalec/ka v Sektorju za sonaravno kmetijstvo.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
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– univerzitetni diplomirani prevajalec, profesor angleškega oziroma profesor francoskega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja kmetijstva, s poznavanjem
uporabe računalniških programov MS Ofﬁce
in dodatnim znanjem katerega od drugih jezikov EU.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih kriterijev (potrdilo, izjava),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev in se bo
usposabljal za uradniško delovno mesto svetovalca v Sektorju za sonaravno kmetijstvo,
za opravljanje del in nalog pomoči pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, pri
zbiranju, urejanju in pripravi podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv in samostojno
oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi
ukrepov.
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni
natečaj – pripravnik-prevajalec v Sektorju za
sonaravno kmetijstvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni
v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 124-153/2005
Ob-24054/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
pripravnik/ca – svetovalec/ka v Sektorju za sonaravno kmetijstvo.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazen-
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ski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka izobrazba družboslovne
smeri,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem področja kmetijstva in s poznavanjem uporabe računalniških programov MS
Ofﬁce.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih kriterijev (potrdilo, izjava),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni
natečaj – pripravnik – v Sektorju za sonaravno kmetijstvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni
v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 124-159/2005
Ob-24055/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniška delovna mesta:
pripravnik/ca – svetovalec/ka v Sektorju za sonaravno kmetijstvo (3 delovna
mesta).
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer agronomija ali gozdarstvo,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati, ki obvladajo spletna GIS orodja ter kandidati s poznavanjem kmetijske problematike s področja
subvencij, dejanske rabe in GERK.

5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih
kriterijev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali
na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za sonaravno kmetijstvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni
v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 122-323/2005
Ob-24056/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in vse kasnejše spremembe) objavlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska
58, 1000 Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec/ka v Službi za odnose za
javnostmi in promocijo.
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I in svetovalec II, kandidat bo imenovan
v naziv svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali biotehniške smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
za univerzitetno oziroma 3 leta in 7 mesecev
za visoko stopnjo izobrazbe,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati/ke z izkušnjami pri delu v odnosih z javnostmi.
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
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– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostriﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– izjava ali dokazila o izpolnjevanju prednostnega kriterija,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedena izpita opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
7. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni
natečaj – svetovalec v Službi za odnose z
javnostmi in promocijo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi
javnega natečaja dobite na tel. 01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 54/05
Ob-24057/05
Na podlagi 23. člena Zakona o delovnih
razmerij (Uradni list RS, št. 42/02) in 18.
člena Študentske ustave (Uradni list RS, št.
105/02) Predsedstvo Študentske organizacije Slovenije izdaja razpis za imenovanje
1. notranjega revizorja Študentske
organizacije Slovenije.
2. Za opravljanje funkcije notranjega revizorja ŠOS za obdobje štirih let, z možnostjo
ponovnega imenovanja. Možna je zaposlitev
za nedoločen čas.
3. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri, licenca za pooblaščenega revizorja,
– vozniški izpit B kategorije,
– znanja za delo z računalnikom,
– izkazane organizacijske sposobnosti.
4. Kandidati morajo prijavo poslati na
razpisnem obrazcu skupaj z zahtevanimi
prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov Študentska organizacija Slovenije, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Ne odpiraj – razpis za notranjega revizorja
ŠOS«.
5. Razpisni obrazec lahko prevzamejo
ob delavnikih v prostorih ŠOS (med 10. in
12. uro), Dunajska 51, 1000 Ljubljana ali na
spletnih straneh ŠOS (http://www.studentskaorg.si).

6. Rok za prijavo na razpis je 15 dni po
tej objavi.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni po končanem razpisnem
postopku.
8. Izbranega kandidata na predlog Predsedstva Študentske organizacije Slovenije
imenuje Skupščina Študentske organizacije
Slovenije.
Študentska organizacija Slovenije
Št. 111-02-62-65/2005-01072-04 Ob-24072/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05, 62/05
in 75/05) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna
uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni
upravi RS:
Na Davčnem uradu Maribor, Svetozarevska 9, Maribor:
1. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
kontrolo in odmero davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
višji/-a kontrolor/-ka III, višji/-a kontrolor/-ka II
ali višji/-a kontrolor/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Murska Sobota, Izpostava Ljutomer, Miklošičev trg 6, Ljutomer:
2. vodja izpostave – višji/-a svetovalec/-ka.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a svetovalec/-ka III ali višji/-a svetovalec/-ka II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Nova Gorica, Izpostava Ajdovščina, Gregorčičeva 28, Ajdovščina:
3. vodja izpostave – višji/-a svetovalec/-ka.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a svetovalec/-ka III ali višji/-a svetovalec/-ka II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj, za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru
univerzitetne izobrazbe ali visoke strokovne
izobrazbe s specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Na Davčnem uradu Velenje, Titov trg 1,
Velenje:
4. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
pravne osebe in samostojne podjetnike.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
višji/-a kontrolor/-ka III, višji/-a kontrolor/-ka II
ali višji/-a kontrolor/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
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– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka mora
kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Z izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim
poskusnim delom za delovno mesto pod št.
1 in 4 ter 4-mesečnim poskusnim delom za
delovno mesto pod št. 2 in 3.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj (področje delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8 dneh od
objave na naslov:
– pod št. 1: DURS, Davčni urad Maribor,
Svetozarevska 9, 2000 Maribor,
– pod št. 2: DURS, Davčni urad Murska
Sobota, Slomškova ul. 1, 9000 Murska Sobota,
– pod št. 3: DURS, Davčni urad Nova
Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2, 5000
Nova Gorica,
– pod št. 4: DURS, Davčni urad Velenje,
Titov trg 1, 3320 Velenje.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in
navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Helena Falež, tel.
02/235-20-02,
– pod
št.
2:
Erika
Šela,
tel.
02/53-03-104,
– pod št. 3: Loreta Zorzut, tel.
05/336-56-04,
– pod št. 4: Marija Gregorc, tel.
03/896-18-32.
Davčna uprava RS
Su 10-02/2005-16
Ob-24073/05
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02-23/05) Vrhovno sodišče Republike
Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p.
639, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec VS RS) na kazenskem oddelku
VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
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– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo ali pisna izjava kandidata, da
kandidat ni v kazenskem postopku zaradi
takšnega kaznivega dejanja, ki ga izda krajevno pristojno sodišče.
Ob prijavi lahko potrdili v predzadnji in
zadnji alinei nadomesti pisna izjava kandidata, vendar bo moral izbrani kandidat potrdili
predložiti pred zaposlitvijo.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal na
uradniškem delovnem mestu, v nazivu višji
pravosodni svetovalec III.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj
in dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo
kandidati poslati v 8 dneh po objavi javnega
natečaja na naslov: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, z označbo
»javni natečaj«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
8 dneh po odločitvi o izbiri. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri vodji skupne kadrovske službe, Vrhovno sodišče RS, tel. 01/366-42-11.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Št. 104-18/2005-1
Ob-24074/05
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 35/05 – ZJU-UPB1), generalni direktor Geodetske uprave Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v Oddelku za zemljiški kataster v Območni geodetski upravi Maribor.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I in svetovalec II. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Uradniško delovno mesto svetovalec zajema naslednje naloge: pomoč pri pripravi
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predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, samostojno
oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi
ukrepov, vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji in opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– 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 naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
geodetske ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv);
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral
izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od
imenovanja v naziv).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat ima);
– fotokopijo potrdila o strokovnem izpitu
iz upravnega postopka (kolikor ga kandidat
ima);
– izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče);
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora
s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim
preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor
bo to potrebno.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni
postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Območne geodetske uprave Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor.
Vse zainteresirane kandidate vabimo, da
pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili

na naslov: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«) v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS oziroma
od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo izbrani
kandidat najkasneje v osmih dneh imenovan v naziv in se mu najkasneje v nadaljnjih
osmih dneh ponudi sklenitev pogodbe o zaposlitvi.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Zdenka Potrč, zaposlena v Glavnem uradu Geodetske uprave
Republike Slovenije, tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 298/05
Ob-24075/05
Svet zavoda Splošne bolnišnice Izola razpisuje naslednja prosta delovna mesta:
1. Direktorja zavoda (m/ž).
Pogoji za zasedbo:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske in medicinske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi
znanji,
– poleg slovenskega znanje italijanskega
jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.
Kot obvezno prilogo k prijavi kandidati/tke
priložijo program dela.
2. Strokovnega direktorja (m/ž).
Pogoji za zasedbo:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– opravljena specializacija s področja dejavnosti zavoda,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na delovnem mestu zdravnik specialist,
– poleg slovenskega znanje italijanskega
jezika,
– znanje enega izmed svetovnih jezikov.
Kot obvezno prilogo k prijavi kandidati/tke
priložijo program strokovnega dela.
Kandidati/tke pod točkama 1 in 2 svoje
prijave z življenjepisom, dokazili o izpolnjevanju pogojev ter programe dela pošljejo v
30 dneh po objavi na naslov: Splošna bolnišnica Izola, Polje 35, 6310 Izola. Prosimo, da
pisemsko ovojnico označite z oznako »razpis
za delovno mesto direktorja zavoda (m/ž)«
oziroma »razpis za delovno mesto strokovnega direktorja (m/ž)«. Izbrani kandidati/tke
bodo imenovani/e za 4-letno mandatno obdobje. Prijavljeni kandidati/tke bodo obveščeni o izbiri v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 111-59/05-0515
Ob-24083/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 10. členu Zakona o sodniški
službi.
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Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-26/05-0515
Ob-24084/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kamniku.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-24225/05
Politehnika Nova Gorica objavlja naslednje delovno mesto:
vodja Laboratorija za večfazne procese.
Kandidati/kandidatke morajo poleg z zakonom določenih splošnih pogojev za vodilne
znanstvene delavce izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti doktorat znanosti s področja strojništva ali ﬁzike,
– izpolnjevati pogoje za nosilca raziskovalnih programov in projektov,
– izkazovati sposobnost vodenja raziskovalnih skupin,
– imeti vsaj pet let delovnih izkušenj.
Prijavi morajo kandidati/kandidatke priložiti življenjepis, dokazila o izobrazbi ter znanstveno in strokovno bibliograﬁjo v pisni in
elektronski obliki.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/imenovana za štiri leta.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/kandidatke do
26. septembra 2005, pošljejo na naslov: Politehnika Nova Gorica, Vipavska cesta 13,
p.p. 301, 5000 Nova Gorica.
Politehnika Nova Gorica
Ob-24226/05
Svet Osnovne šole Lucija, Fazan 1, 6320
Portorož, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje po 53.
oziroma 145. členu Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS,
št. 12/96), po 43. členu prehodnih in končnih
določb Zakona o spremembah in dopolnitvah
ZOFI.a (Ur. l. RS, št. 64/01) ter imeti pedagoške, organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje šole. Ravnatelj bo imenovan
za dobo 5 let. Delo bo začel opravljati skladno
s sklepom o imenovanju. Prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in kratko vizijo vodenja
šole pošljite v 8 dneh po objavi na naslov šole
s pripisom "za razpis". Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Lucija
Št. 110-150/2005-3
Ob-24432/05
Na podlagi 82. in 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za položaj

direktorja/ice mestne uprave, ki se
opravlja v nazivu sekretar/ka.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati/ke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem, pravne, ekonomske,
organizacijske, sociološke, politološke ali
druge ustrezne družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo državni izpit iz javne uprave;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov/k pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje angleškega jezika,
organizacijske, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter poznavanje uporabniških
programov v okolju Windows.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost
pri izboru, bo natečajna komisija presojala na
podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in
na podlagi pogovora s kandidati/kami.
Natečajna komisija bo v razgovoru presojala:
– poznavanje problematike področja,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev
delovanja lokalne samouprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– komunikacijske sposobnosti,
– vodstvene sposobnosti,
– organizacijske sposobnosti,
– sposobnost timskega dela.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni
od dneva objave javnega natečaja v zaprti
ovojnici z označbo ''za javni natečaj'' na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve – Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
Odločba o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklepe o neizbiri za neizbrane kan-
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didate/ke bomo posredovali v 15 dneh po
opravljenem natečajnem postopku.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe
o izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke na položaj in odločba
o imenovanju v naziv.
Z osebo, imenovano na položaj, bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za dobo petih let,
razen v primeru, da gre za osebo, ki je imela pred javnim natečajem status uradnika v
mestni upravi Mestne občine Ljubljana.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Marjeta Zuccato na telefonski številki: 01/306-11-50.
Mestna občina Ljubljana

Druge objave
Ob-24059/05
Na podlagi 5. člena Zakona o Filmskem
skladu Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 17/94 in 59/01), 15. člena Sklepa o ustanovitvi Filmskega sklada Republike Slovenije
– javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00
in 85/02), Splošnih pogojev poslovanja Filmskega sklada Republike Slovenije – javnega
sklada (Uradni list RS, št. 69/03 in 16/04),
Pogodbe o ﬁnanciranju in izvedbi javnega
kulturnega programa v obdobju 2004–2005
(št. 3511-04-408802), Sporazuma o dotaciji za
poslovanje št. 30-CE-0016224/00-20 MEDIA
Desk Slovenija 2005 in 101. člena v zvezi s
107. členom Zakona o uresničevanju javnega
interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02)
ter 6. člena Pravilnika o izvedbi javnega razpisa in javnega poziva (Uradni list RS, št. 6/03
in 97/03), Filmski sklad Republike Slovenije
– javni sklad objavlja
javni poziv
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
šolanja in usposabljanja v programih
izobraževanja, ki sodijo v program
Usposabljanje Media za leto 2005
(v nadaljevanju: poziv Usposabljanje Media
2005)
Naziv in sedež naročnika: Filmski sklad
Republike Slovenije – javni sklad; Miklošičeva
cesta 38/V, Ljubljana (v nadaljevanju: Filmski
sklad).
1. Predmet poziva: predmet poziva Usposabljanje Media 2005 je zbiranje predlogov
za soﬁnanciranje šolanja in usposabljanja v
programih izobraževanja, ki sodijo v program
Usposabljanje Media za leto 2005.
2. Okvirna vrednost: okvirna vrednost razpisanih sredstev je skupaj: 4,000.000 SIT.
3. Pogoji za sodelovanje v postopku poziva:
3.1. Za sredstva se lahko potegujejo pravne osebe, ki so v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti z avdiovizualnega področja ter ﬁzične osebe s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji.
3.2. V postopku za zbiranje predlogov lahko kandidirajo in pridobijo sredstva ﬁzične in
pravne osebe, ki so izpolnile vse zapadle pogodbene obveznosti do Filmskega sklada.
3.3. Kandidati morajo biti izbrani na šolanje
in usposabljanje v programe izobraževanja,
ki sodijo v program Usposabljanje Media za
leto 2005.
3.4. Fizična oseba lahko vloži največ dve
vlogi na poziv Usposabljanje Media 2005.
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Pravna oseba lahko vloži največ dve vlogi na
poziv Usposabljanje Media 2005, pri čemer je
potrebno upoštevati, da ena vloga predstavlja
prijavo ene ﬁzične osebe. Če pravna oseba
predlaga dve ﬁzični osebi za isti program izobraževanja, lahko vloži eno vlogo za dve
ﬁzični osebi, vendar potem ni upravičena do
nadaljnjih vlog. Ne glede na to, ali se predlagatelj prijavlja kot ﬁzična oseba ali kot pravna
oseba, je skupno število vlog za ﬁzično osebo
omejeno na največ dve vlogi. Vsaka nadaljnja
vloga bo zavržena.
4. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva Usposabljanje Media 2005 ugotavlja pristojna oseba za
vodenje postopka poziva, ki jo imenuje direktorica Filmskega sklada.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse vloge, ki:
– niso bile oddane v razpisnem roku;
– jih je vložila neupravičena oseba;
– so nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Rok za
dopolnitev vloge je 3 delovne dni od prejema
poziva za dopolnitev vloge.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
poziva Usposabljanje Media 2005 in razpisna
dokumentacija.
Vloga je vložena od upravičene osebe,
kolikor predlagatelj izpolnjuje v pozivu Usposabljanje Media 2005 določene pogoje.
Vloge, ki niso bile oddane v razpisnem
roku, ki jih je vložila neupravičena oseba in
nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
5. Merila in kriteriji
Kriterij za dodelitev sredstev je uvrstitev na
šolanje in usposabljanje v programe izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje Media
za leto 2005 (program za usposabljanje strokovnjakov s področja avdiovizualne industrije v
Evropi s podporo programa MEDIA Plus).
Predlagatelji lahko zaprosijo za povrnitev
vseh stroškov šolnine in/ali vseh stroškov prenočevanja in/ali polovice vseh potnih stroškov.
Kolikor predlagatelji zaprosijo samo za povrnitev potnih stroškov in/ali stroškov prenočevanja, lahko zaprosijo za povrnitev vseh
potnih stroškov.
6. Izbor programov: izbrane bodo vloge za
udeležbo v programih izobraževanja, katerih
predlagatelj in predlog bo izpolnjeval kriterije
poziva Usposabljanje Media 2005. Izbirna komisija bo ustreznost vloge preverjala iz podatkov, ki bodo navedeni na prijavnem obrazcu
in v obveznih prilogah.
7. Pomen izrazov
Media Desk v Sloveniji je informacijski
urad programa EU MEDIA PLUS in MEDIA
TRAINING, katerega dejavnosti omogočata
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije in
Evropska komisija.
Usposabljanje Media 2005 je program za
usposabljanje strokovnjakov s področja avdiovizualne industrije v Evropi s podporo programa MEDIA PLUS.
8. Vloga in obvezne priloge
Vloga na poziv Usposabljanje Media 2005
mora vsebovati:
– izpolnjeni, podpisani in ožigosani prijavni obrazec oziroma v primeru prijave ﬁzične
osebe izpolnjeni in podpisani prijavni obrazec: Prošnja za štipendijo za programe Usposabljanje Media v slovenskem in angleškem
jeziku;
– izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 6 mesecev za pravne osebe ozi-
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roma potrdilo o stalnem prebivališču v RS
za ﬁzične osebe, ki ne sme biti starejše od
6 mesecev;
– izjavo predlagatelja, da je ali ni izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do Filmskega sklada oziroma še ni bil pogodbena
stranka Filmskega sklada;
– potrdilo o izboru na šolanje in usposabljanje v program izobraževanja, ki sodi v program Usposabljanje Media za leto 2005.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva namenjena za poziv Usposabljanje Media 2005 morajo biti porabljena v
letu 2005.
10. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva Usposabljanje Media 2005 obsega:
10.1. besedilo poziva,
10.2 prijavni obrazec v slovenskem in angleškem jeziku: Prošnja za štipendijo za programe Usposabljanje Media,
10.3. izjavo predlagatelja.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem
prijavnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, ki so določeni v
dokumentaciji poziva. Za vsako prijavo mora
predlagatelj izpolniti prijavni obrazec in prijavo predložiti v ločenem ovitku. Pravočasne
vloge bo strokovna komisija obravnavala po
času prispetja.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Filmski sklad Republike Slovenije – javni
sklad, Miklošičeva cesta 38/V, 1000 Ljubljana
najkasneje do 21. 10. 2005 oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji strani
ovitka mora biti izpisano: "Ne odpiraj – Prijava
na poziv usposabljanje MEDIA 2005". Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba predlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva Usposabljanje Media 2005.
12. Razpisni roki: poziv Usposabljanje Media 2005 je odprt od 9. 9. 2005 do 21. 10.
2005 oziroma do porabe sredstev.
13. Pristojna oseba za dajanje informacij in
obvestil: Tanika Šajatović, vodja Media Deska,
01/23-43-216, mediadesk.slo@ﬁlm-sklad.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih medijih Media Deska so ponedeljek, sreda, četrtek in petek od 10. do 13. ure.
14. Dvig in vpogled dokumentacije poziva
Dokumentacijo poziva lahko zainteresirani
v razpisnem roku dvignejo na sedežu Filmskega sklada, Miklošičeva cesta 38, Ljubljana,
od ponedeljka do petka med 10. in 12. uro ali
na sedežu Media Deska v času uradnih ur v
ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 10. do
13. ure.
Zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
dokumentacijo poziva na sedežu Filmskega
sklada, Miklošičeva cesta 38, Ljubljana, od
ponedeljka do petka med 10. in 12. uro ali
na sedežu Media Deska v času uradnih ur
v ponedeljek, sredo, četrtek in petek od 10.
do 13. ure.
Dokumentacija
poziva
je
dostopna na spletni strani Media Deska:
http://www.mediadesk.si.
15. Dodatne informacije o programih izobraževanja, ki sodijo v program Usposabljanje Media za leto 2005: dodatne informacije so predlagateljem na razpolago
v Vodiču 2005: "Kje se usposabljati v Evropi", možnosti usposabljanja strokovnja-

kov s področja avdiovizualne industrije v
Evropi, dostopnem na spletni strani Media
Deska:
http://www.mediadesk.si/delavnice/ in na spletni strani programa MEDIA:
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/forma_en.html.
16. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv
Usposabljanje Media 2005, bo potekala po
vrstnem redu prispetja. Pri nepopolnih vlogah,
ki so bile dopolnjene, se za datum prispetja
upošteva datum oddaje dopolnjene vloge.
O izboru bodo predlagatelji obveščeni s
posamično odločbo, praviloma v 15 dneh po
zasedanju in odločitvi strokovne komisije.
Filmski sklad Republike Slovenije –
javni sklad
Št. 8/05
Ob-23817/05
Na podlagi sklepa upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7. 2004 v
zvezi s 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije objavljamo priložena obvestila:
Odvetnica Andreja Bercieri iz Portoroža z
dnem 15. 7. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Miklošičeva 16,
1000 Ljubljana.
Odvetnik Tomaž Križman iz Ljubljane z
dnem 1. 8. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Trdinova 7, 1000
Ljubljana.
Odvetniška družba Pirnat – Kovačič o.p.,
d.n.o. iz Ljubljane (odvetnik Marko Pirnat in
odvetnik Miran Kovačič) z dnem 17. 8. 2005
preseli sedež družbe na novi naslov: Jakšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana.
Odvetniška družba Jernejčič – Krapenc
o.p., d.n.o. iz Ljubljane (odvetnik Andrej Jernejčič in odvetnik Primož Krapenc) je z dnem
22. 8. 2005 preselila sedež družbe na novi naslov: Tržaška cesta 216a, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Matjaž Pantelič iz Ljubljane je z
dnem 23. 8. 2005 preselil sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Poljanski nasip
8, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Andrej Simonič iz Ljubljane z
dnem 1. 9. 2005 preseli sedež z naslova Dunajska cesta 160, Ljubljana, na novi naslov:
Poljanski nasip 8, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Drago Gorenc iz Ljubljane z
dnem 1. 9. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slomškova ul.
12a, 1000 Ljubljana.
Odvetnik Franjo Martinec iz Ljubljane z
dnem 15. 9. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Komenskega ulica
16, 1000 Ljubljana.
Odvetnica Smeh Maček Nuška iz Celja
preseli sedež svoje odvetniške na novi naslov:
Prešernova ulica 27, 3000 Celje.
Odvetnik Aleš Maček iz Celja preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov:
Prešernova ulica 27, 3000 Celje.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 2570-4
Ob-24089/05
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja podnega skladišča;
b) kraj: Litija, območje Predilnice Litija;
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c) vrsta nepremičnine: parc. št. 1343/17,
dvorišče 2496 m2, parc. št. 1343/37, stavba
1774 m2, parc. št. 1343/69, stavba 30 m2,
parc. št. 1343/77, stavba 24 m2 in parc. št.
1343/80, travnik 147m2, vl. št. 1004 vse k.o.
Hotič.
Izhodiščna cena je 161,800.000 SIT;
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve
na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno
zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku
8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa
od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne
vrača.
6. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki
položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene
na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana
št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
29. 9. 2005, do 14. ure.
Ponudba se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Litiji – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje,
na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 30. 9. 2005 ob 12. uri, v
sejni sobi, VII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2570-3
Ob-24090/05
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela hladilnice;
b) kraj: Sečovlje/Kras;

c) vrsta nepremičnine: 17/100 delež na
parc. št. 1887/2, poslovna stavba (hladilnica)
v skupni izmeri 1403 m2, vl. št. 906, k.o. Raven, kar v naravi predstavlja 240 m2 hladilniških zmogljivosti.
Izhodiščna cena je 11,500.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve
na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
Del hladilnice s pripadajočim deležem na
skupnih napravah predstavlja idealni solastniški delež, na katerem obstaja predkupna
pravica solastnika.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno
zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku
8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa
od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne
vrača.
6. Način in rok plačila
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki
položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene
na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana
št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
29. 9. 2005, do 14. ure.
Ponudba se označi: »Ponudba za nakup
hladilnice v Sečovlje/Kras – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje,
na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 30. 9. 2005 ob 11.
uri, v sejni sobi, VIII. nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2570-2
Ob-24091/05
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.

Št.

82 / 9. 9. 2005 /

Stran

6677

2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela podnega skladišča;
b) kraj: Koper/Agraria;
c) vrsta nepremičnine: 1/1 parc. št. 1535/4,
poslovna stavba (podno skladišče) 519 m2,
dvorišče 74 m2, vl. št. 1232, k.o. Koper.
Izhodiščna cena je 36,500.000 SIT;
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve
na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno
zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku
8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa
od pogodbe. V tem primeru se kavcija ne
vrača.
6. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana št.
01100-6030230073.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki
položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene
na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana
št. 01100-6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
29. 9. 2005, do 14. ure.
Ponudba se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Kopru/Agraria – ne odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje,
na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 30. 9. 2005 ob 10.
uri, v sejni sobi, VIII. nadstropje, na Zavodu
Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2570-1
Ob-24092/05
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana,
tel. 01/589-73-00, telefaks 01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja dela podnega skladišča;
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b) kraj: Železniki/Alples;
c) vrsta nepremičnine: 1/1 parc. št. 30/5,
poslovna stavba in dvorišče, vl. št. 933, k.o.
Studeno, v naravi podno skladišče velikosti
2.196 m2.
Izhodiščna cena je 150,000.000 SIT.
d) nepremičnina se odprodaja, po sistemu
videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve
na promet nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Cenitev nepremičnine je pripravil sodno
zapriseženi cenilec.
4. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki
bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v roku
8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
5. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od
pogodbe. V tem primeru se kavcija ne vrača.
6. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino ob podpisu
pogodbe na transakcijski račun pri UJP Urad
Ljubljana št. 01100-6030230073. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
7. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki
položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene
na transakcijski račun pri UJP Urad Ljubljana
št. 01100- 6030230073.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo, kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
8. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc, tel.
01/589-73-17.
9. Predložitev ponudb.
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti do
29. 9. 2005, do 14. ure.
Ponudba se označi: »Ponudba za nakup
podnega skladišča v Železniki/Alples – ne
odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– izpisek iz sodnega registra, ne starejši
od 30 dni, ter pooblastilo osebi za zastopanje,
na odpiranju ponudb za pravne osebe,
– potrdilo o državljanstvu, če je ponudnik
ﬁzična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije za
blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo dne 30. 9. 2005 ob 9. uri,
v sejni sobi, VIII. nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska
106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 46502-0004/2005-4
Ob-23935/05
Na podlagi 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03), Statuta Občine Kozje (Uradni list
RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) ter na podlagi
sklepa Občinskega sveta občine Kozje, št.
06202-0001/2005-21/08 z dne 21. 7. 2005,
objavlja Občina Kozje
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb – prodajalca: Občina Kozje,
Kozje 37, 3260 Kozje, tel. 03/800-14-00, faks
03/800-14-16, e-mail: obcina.kozje@siol.net.
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2. Predmet prodaje
Predmet prodaje je objekt stare šole na
Bučah, parc. št. *3, ZKV 343, k.o. Vrenska
gorca.
Objekt je v lasti občine v 7/8 deležu in v
lasti Pošte Slovenije v 1/8 deležu. Pošta ima
v pritličju objekta svoje poslovne prostore ter
hodnik in WC v souporabi.
Prodajalec prodaja svoj delež na objektu,
to je 7/8 delež.
3. Izklicna cena: 4,557.890 SIT.
4. Pogoji razpisa
Ponudbo lahko predložijo ﬁzične osebe,
ki so državljani Republike Slovenije in pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike
Slovenije. Zastopniki pravnih oseb se morajo
na javnem odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom za zastopanje.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzično osebo,
izpiske iz sodnega registra za pravne osebe,
priglasitveni list za zasebne podjetnike,
– ponujeno ceno za nepremičnino,
– plačilne pogoje,
– dokazilo o plačilu varščine,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje,
– opis dejavnosti, ki bi se odvijala v objektu
oziroma namembnost objekta ter terminski
plan obnove objekta.
Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu »videno-kupljeno«.
Nepremičnina se prodaja pod pogojem, da
se objekt ne poruši ampak se izvede adaptacija. Pri adaptaciji objekta je dolžan kupec upoštevati naravovarstvene in kulturnovarstvene
pogoje ter na objektu urediti spominsko obeležje v skladu z dogovorom s prodajalcem.
V objektu se lahko izvaja le »mirna dejavnost«, ki ne povzroča hrupa in onesnaževanja
okolja, za katero niso potrebni zunanji skladiščni prostori in je v sozvočju z zgodovinskim
pomenom stavbe v kraju in prostoru.
5. Varščina
Interesenti morajo vplačati varščino v višini
10% izklicne cene nepremičnine na transakcijski račun Občine Kozje št. 01251-0100003805,
sklic: 00-75507-714199-2005 s pripisom »za
javno zbiranje ponudb«.
V primeru, da izbrani ponudnik po svoji
krivdi ne sklene pogodbe v določenem roku,
se mu vplačana varščina ne vrne. Vplačano
varščino bo prodajalec uspelemu ponudniku
vračunal v kupnino, neuspelim ponudnikom
pa vrnil v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb
brez obresti.
6. Oddaja in odpiranje ponudb
Pisne ponudbe morajo biti predložene v
zaprti kuverti na naslov: Občina Kozje, Kozje
37, 3260 Kozje, z oznako: »Ne odpiraj – javno
zbiranje ponudb!« najkasneje do 26. 9. 2005
do 10. ure.
Javno odpiranje bo 26. 9. 2005 ob 13. uri.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse
zahtevane pogoje in ponudil najvišjo ceno.
O tem, kdo je najugodnejši ponudnik, bodo
ponudniki obveščeni v roku 8 dni od odpiranja
ponudb.
Prodajalec lahko ustavi začeti postopek
prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se ponudnikom vrne plačana
varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
7. Rok plačila
Izbrani ponudnik mora kupnino praviloma
plačati v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Kupnina se
lahko plača v več obrokih, v tem primeru mora
kupec zavarovati neplačani del kupnine.

Kupec je dolžan plačati pripadajoči davek,
stroške overitve pogodbe ter stroške vpisa v
zemljiško knjigo.
Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo
najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa
o izbiri.
8. Informacije: vsa dodatna pojasnila interesenti dobijo na Občini Kozje, kontaktna
oseba Andreja Reher, tel. 03/800-14-14. Po
predhodnem dogovoru je možen ogled.
Občina Kozje
Št. 36003-0003/2005
Ob-23936/05
Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica,
8290 Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona
o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02 in 56/02 - ZJU), 44. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03), 109. člena Statuta občine
Sevnica (Ur. l. RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter sklepa Občinskega sveta
občine Sevnica, sprejetega na 22. redni seji
dne 27. 7. 2005, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnega premoženja
Občine Sevnica
1. Predmet prodaje:
1.1. trosobno stanovanje št. 1 v stanovanjski hiši, Studenec 38a, 8293 Studenec,
v izmeri 86,94 m2. Obravnavano stanovanje
obsega pritličje in nadstropje. V pritličju so garaža, kurilnica in stanovanje. V nadstropju je
stanovanje in skupni del stavbe (stopnišče);
1.2. enosobno stanovanje št. 35 v večstanovanjski stavbi v petem nadstropju s pripadajočim balkonom in kletjo na naslovu Naselje
heroja Maroka 23, 8290 Sevnica, v skupni
izmeri 39,7 m2;
1.3. dvosobno stanovanje št. 21 v večstanovanjski stavbi na naslovu Naselje heroja
Maroka 27, 8290 Sevnica, v izmeri 64,41 m2.
2. Predmeti prodaje so zasedeni z najemniki in so v lasti Občine Sevnica.
3. Postopek sprejema in odpiranja ponudb: javne ponudbe se bodo sprejemale od
objave javne ponudbe do vključno dne, 26. 9.
2005, do 11. ure na naslovu Občina Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Upoštevane
bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in druge navedene
pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti in
pravilno označeni kuverti: »Ne odpiraj! Ponudba za odkup stanovanja (s pripisom številke
stanovanja)«. Odpiranje ponudb bo potekalo
dne, 26. 9. 2005, ob 12. uri v sejni sobi Občine
Sevnica. Ponudbe pod izklicno ceno ne bodo
upoštevane.
4. Izklicne cene:
– za stanovanje pod zaporedno št. 1.1. je
izklicna cena 6,664.240,97 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 1.2. je
izklicna cena 4,701.281,41 SIT,
– za stanovanje pod zaporedno št. 1.3. je
izklicna cena 6,648.984,53 SIT.
Pri stanovanjih je v cenah vključena tudi
solastnina na pripadajočem delu skupnih
prostorov v razmerju do vrednosti odkupljenih prostorov in solastnina na pripadajočih
skupnih delih, napravah in zemljišču s pripadajočo komunalno opremljenostjo ter zunanjo
ureditvijo v razmerju do vrednosti celotnega
objekta.
5. Plačilni pogoji:
S kupci, najugodnejšimi ponudniki, bodo
v roku 30 dni po zaključku sprejema ponudb,
sklenjene kupoprodajne pogodbe s plačilom
kupnine v roku 8 dni od sklenitve pogodbe

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
na transakcijski račun Občine Sevnica št.
01310-0100008286. Plačilo kupnine v roku 8
dni od sklenitve pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega
ponudnika pisno obveščeni v roku 8 dneh po
odpiranju ponudb.
6. Merila za izbor in drugi pogoji:
– pri oddaji javnih ponudb lahko sodelujejo
pravne osebe s sedežem v RS in ﬁzične osebe, državljani RS oziroma njihovi pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo,
– ponudniki morajo predložiti dokazilo o plačanih davkih in prispevkih v izvirniku ali overjeni
fotokopiji, ki ne sme biti starejše od 60 dni,
– ponudniki morajo do zaključka postopka
javne ponudbe plačati kavcijo v višini 10% od
izklicne cene za posamičen predmet prodaje na transakcijski račun Občine Sevnica št.
01310-0100008286 in se pri plačilu kavcije
sklicevati na posamičen predmet prodaje (navedba številke stanovanja),
– izbrani bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in ponudili najvišjo ceno,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z
najemniki, imajo najemniki predkupno pravico
le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti
pri prvem postopku javne ponudbe,
– pri predmetih prodaje, ki so zasedeni z
najemniki in pri katerih najemnik ne izkoristi
predkupne pravice, imajo etažni lastniki iste
stavbe predkupno pravico le pri enaki ponujeni ceni in jo morajo izkoristiti pri prvem postopku javne ponudbe,
– kupci, ki niso najemniki, prevzamejo vse
obveznosti prodajalca iz sklenjenih najemnih
pogodb z najemniki,
– najemniki, ki nimajo poravnanih obveznosti iz najemnih pogodb s prodajalcem oziroma najemodajalcem, ne morejo nastopati kot
ponudniki in kupci,
– če izbrani ponudniki ne bodo sklenili
kupoprodajnih pogodb v predpisanem roku,
bodo vplačane kavcije ostale prodajalcu,
– uspelim ponudnikom se bodo kavcije
vštele v kupnino, neuspelim pa bodo vrnjene
brez obresti v 10 dneh po opravljenem postopku javne ponudbe,
– vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse, vpis v
zemljiško knjigo in drugo) nosijo kupci,
– nepremičnine so naprodaj po načelu videno – kupljeno, prodajalec ne odgovarja za
stvarne in pravne napake posamičnega predmeta prodaje,
– obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena,
– ogled predmetov prodaje je možen ob
predhodni najavi na sedežu Občine Sevnica,
tel. 07/81-61-200 ali 07/81-91-232, kjer so na
voljo tudi ostale informacije o prodaji pri Alenki
Šintler,
– kupci bodo pridobili lastninsko pravico
na posamičnem predmetu prodaje po plačilu
celotne kupnine.
Občina Sevnica
Št. 465-02/05-20-53
Ob-23937/05
Občina Razkrižje, Šafarsko 42, na podlagi
51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95,
26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 87/01 in
51/02), Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02)
in v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03), objavlja poziv za

javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine Slomškov mlin
z zemljiščem
1. Predmet javnega razpisa je prodaja nepremičnin: poslovna stavba, parc. št. 522/2
v izmeri 175 m2, stavbno zemljišče, parc. št.
522/3 v izmeri 278 m2, in parc. št. 523/3 stavbno zemljišče v izmeri 247 m2, vse v k.o. Razkrižje, ki v naravi predstavlja Slomškov mlin s
pripadajočimi zemljišči.
2. Namen javnega zbiranja ponudb je
pridobiti zainteresiranega investitorja ali več
investitorjev, ki bodo pod določenimi pogoji
poslovno stavbo – Slomškov mlin obnovili in
v njem vzpostavili dejavnost, ki bo ohranjala
pomen Slomškovega mlina kot pomemben
objekt kulturne dediščine tega kraja, ki pa bo
hkrati zagotovil nova delovna mesta.
3. Izhodiščna cena Slomškovega mlina
s pripadajočimi zemljišči iz 1. točke znaša
11,000.000 SIT. Kupec je dolžan poravnati davek na promet nepremičnin, notarske stroške
in stroške vpisa v zemljiško knjigo.
4. Razpisni pogoji
Na javnem razpisu lahko sodelujejo ﬁzične
in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
a) da v ponudbi navedejo ceno za nepremičnine iz točke 1, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene in vplačajo varščino v višini
10% od izhodiščne cene na račun Občine
Razkrižje, številka 01376-0100013782,
b) da v ponudbi navedejo dejavnost, ki
jo bodo v objektu opravljali ter dinamiko odpiranja delovnih mest do leta 2008 po posameznih letih,
c) izbrani ponudnik mora skleniti v 15 dneh
kupoprodajno pogodbo,
d) kupnino je dolžan izbrani ponudnik plačati v 8 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe,
e) izbrani ponudnik je dolžan začeti gradnjo objekta najpozneje v letu 2006.
5. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so višja ponujena cena, vsebinska kvaliteta ponudbe in število predvidenih delovnih
mest.
6. Kvaliteta programa se ocenjuje po naslednjih glavnih elementih idejno programskih
zasnov:
Varianta a)
– Slomškov mlin se uredi za namen povečanja turistične zmogljivosti v občini, upoštevaje celoto, mlin in stanovanjski del,
– v spodnji etaži mlina se uredi restavracija
višjega razreda, v gornjih etažah pa klubski
prostori za goste,
– v mlinu se ohrani tradicionalni videz
vključno z napravami, ki so za mlinarsko dejavnost značilne,
– v restavraciji bo gostom ponujena predvsem tradicionalna slovenska hrana,
– zunanjost mlina mora biti urejena tako,
da se ne spremeni njegova izvirna podoba,
– prostori se uredijo s tradicijo, ki velja za
ta del Slovenije,
– začetek del obnove mlina se mora začeti
v roku 6 mesecev od sklenitve pogodbe, obnova mora biti končana v 18 mesecih,
– za obnovo mlina mora biti uporabljena
lokalna delovna sila,
– za opravljanje dejavnosti v mlinu mora
biti zaposlena lokalna delovna sila,
– za potrebe gostov mora mlin biti odprt
skozi vso leto, tudi za oglede obiskovalcev.
Varianta b)
– mlin se uredi tako, da se v mlinu ohrani
prvotna dejavnost, da bo mlin deloval in se
bodo v njem mlela ekološko pridelana žita,
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– v mlinu ohranjeni stroji se obnovijo, dotrajani pa zamenjajo,
– v celoti se ohrani prvobitni, tako notranji,
kot zunanji videz mlina,
– ob mlinu se zgradi manjša pekarna v
kateri se lahko peče domači kruh iz moke
pridelane v mlinu in tradicionalne jedi tega
območja,
– ob mlinu se zgradi sprejemni prostor za
50 obiskovalcev mlina,
– za potrebe gostov mora mlin biti odprt
skozi vso leto, tudi za oglede obiskovalcev.
7. Vrednotenje kvalitete ponudbe: prednost pri izbiri ponudnika bo imela najugodnejša cena, najboljša idejno programska zasnova ureditve mlina, najkrajši rok uresničitve
programske zasnove.
8. Pisne ponudbe z dokazili je potrebno
predložiti v zaprti ovojnici do 30. 9. 2005, do
12. ure, na naslov: Občina Razkrižje, Šafarsko 42, 9240 Ljutomer, z oznako »Ne odpiraj
– javno zbiranje ponudb za prodajo “Slomškovega mlina”«.
9. Kupci so lahko ﬁzične in pravne osebe.
Pravne osebe morajo priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, vsi
ponudniki pa potrdilo o vplačilu varščine.
10. Varščino bomo uspelemu ponudniku
vračunali v ceno nepremičnine, neuspelemu
pa vrnili v 8 dneh po izbiri. Če uspeli ponudnik odstopi od pridobitve nepremičnine in ne
sklene pogodbe, zapade varščina v korist Občine Razkrižje.
11. Pravočasno prejete in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in
nadziranje izvedbe prodaje nepremičnin Občine Razkrižje ter o izbiri vse ponudnike pisno
obvestila.
12. Občina Razkrižje na podlagi tega razpisa ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom, oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
13. Pojasnila v zvezi z razpisom in prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki
dobijo v upravi Občine Razkrižje, Šafarsko 42,
ali po tel. 02/584-99-00.
Občina Razkrižje
Št. 1002
Ob-24076/05
Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, na podlagi 16. člena Statuta občine Šenčur (UVG, št.
9/04) 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 nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, ki jo zastopa
župan Miro Kozelj.
2. Predmet prodaje:
Nepremičnini parc. št. 503/8, travnik, v izmeri 208 m2, in parc. št. 499/4, travnik, v izmeri 803 m2, funkcionalni objekt (v naravi trafo
postaja), v izmeri 10 m2, obe k.o. Šenčur.
Planska namembnost navedenih zemljišč in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije št.
G465-3014/05, z dne 5. 9. 2005, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Zemljišči ležita v območju med športnim
parkom, osnovno šolo in športno dvorano v
Šenčurju, ob lokalni cesti. Natančna lega zemljišč je razvidna iz mapne kopije, z dne 21. 12.
2004, ki je na vpogled pri občinskem organu.
Na pisno zahtevo ponudnika, bo občinski
organ ponudniku posredoval kopijo lokacijske
informacije in mapno kopijo.
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Izbrani ponudnik se obveže na zemljišču
zgraditi poslovno stanovanjski objekt, v katerem bo v pritličju zgradil prostora za:
a) zdravstvena ambulanta (80-90 m²),
b) lekarna (110-120 m²).
Izbrani ponudnik se za prostor ambulante
obveže Občini Šenčur po III. gradbeni fazi
odprodati navedeni prostor po dejansko dokumentiranih gradbenih stroških. Obseg III.
gradbene faze je naveden v prilogi št. 1.
Izbrani ponudnik bo za prostor lekarne s
kupcem, ki mora imeti koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti, sklenil posebno
prodajno pogodbo.
3. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena nepremičnin parc. št.
503/8, travnik, v izmeri 208 m2, in parc. št.
499/4, travnik, v izmeri 803 m2, funkcionalni
objekt, v izmeri 10 m2, obe k.o. Šenčur, na
podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca
gradbene stroke na dan 20. 6. 2005 znaša
29,404.800 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano
vrednost in komunalni prispevek, kar plača izbrani ponudnik.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na TRR Občine Šenčur, št. 01317-0100006973, obvezno navesti
namen nakazila: kavcija, sklic blok.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa
bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe potrdilo
o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime
in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO,
davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno – ki ne more biti nižja od
izhodiščne cene določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Ponudnikov je lahko več, vendar morajo
nastopati enotno in za vse ponudnike veljajo
isti pogoji.
8. Nepopolne in nepravočasne prejete ponudbe ne bodo upoštevane.
9. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena v roku 15 dni
od prejema odločitve. Odločitev bo sprejeta
v roku 30 dni od poteka razpisa. Če izbrani
ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Šenčur zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Občine Šenčur. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila komisija. V primeru, da komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev
izmed zavezujočih ponudb ne more izbrati
najboljšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko
pozove vse ponudnike, da ponudbo še do-
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polnijo v posameznih elementih. Komisija bo
po zaključenem postopku predlagala županu
izbor najugodnejšega ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine:
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v 8
dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma
izstavitve računa.
Izbrani ponudnik bo dolžan plačati pripadajoči davek na dodano vrednost, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske
pravice v zemljiško knjigo.
12. Vsa dodatna pojasnila o nepremični in
ostale informacije interesenti dobijo na Občini
Šenčur, Oddelku za gospodarsko in komunalno dejavnost, kontaktna oseba: Aleš Puhar,
tel. 04/25-19-105.
13. Občina Šenčur lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne
plačane kavcije. Prav tako si Občina Šenčur
pridržuje pravico, da ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z nobenim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Šenčur,
Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, z oznako:
»Ponudba ne odpiraj – blok«. Rok za oddajo
ponudb je 15. dan po tej objavi.
15. Javno odpiranje ponudb bo 26. 9. 2005
ob 11. uri v sejni sobi Občine Šenčur, Kranjska
cesta 11.
Občina Šenčur
Št. 35003-004/2002
Ob-24060/05
Na podlagi 34. člena ZUreP-1 (Ur. l. RS,
št. 110/02 in 8/03), Občina Laško, Mestna
ulica 2, izdaja
sklep
o javni razgrnitvi in javni obravnavi
predloga Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu
S4 Rimske Toplice,
ki bosta organizirani, in sicer: javna razgrnitev v prostorih KS Rimske Toplice, Ulica
XIV. divizije 8, Rimske Toplice, ob ponedeljkih
in sredah od 15. do 17. ure ter petkih od 10. do
15. ure in v preddverju urada župana, Mestna
ulica 2, Laško, v času uradnih ur. Javna razgrnitev se začne z dnem 12. 9. 2005 in bo
trajala 15 dni, do vključno 27. 9. 2005. Javna
obravnava bo v sredo, dne 21. 9. 2005, ob 17.
uri v Osnovni šoli Antona Aškerca v Rimskih
Toplicah.
Občina Laško
Ob-24224/05
Družba RRI d.o.o., Zajčeva cesta 23, 1218
Komenda, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč na območju
lokacijskega načrta KO 13 Gmajnica
1. Predmet prodaje so zemljišča v skupni
izmeri 28.176 m2 in z naslednjimi parcelnimi
številkami:
1.1. del zemljišča s parc. št. 216/1 k.o.
Mlaka, v izmeri 1.399 m2,
1.2. zemljišče s parc. št. 215/1 k.o. Mlaka,
v izmeri 2.381 m2,
1.3. zemljišče s parc. št. 215/3 k.o. Mlaka,
v izmeri 2.198 m2,
1.4. zemljišče s parc. št. 176/1 k.o. Mlaka,
v izmeri 6.245 m2,
1.5. zemljišče s parc. št. 174/1 k.o. Mlaka,
v izmeri 3.900 m2, in
1.6. zemljišče s parc. št. 175/1 k.o. Mlaka,
v izmeri 12.053 m2.

2. Izhodiščna cena zemljišč je 68 EUR
za m2 (po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila).
3. V ceno zemljišč ni vključen 20% davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Kupnina ne vključuje stroškov izgradnje
potrebne infrastrukture, ki bremenijo investitorja in ne vključuje komunalnega prispevka.
5. Vsa zemljišča iz 1. točke se prodajajo
v paketu. Zemljišča se prodajajo po načelu
videno-kupljeno.
6. Zemljišča pod točko 1 se nahajajo na
območju LN KO13 Gmajnica (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 06/2004), ki je
skladno urbanistični zasnovi in sprejetim programskim zasnovam namenjeno večinoma
stanovanjskim dejavnostim, deloma rekreaciji
v naravnem okolju in zelenim ter obvodnim
površinam.
7. Na zemljiščih iz točke 1 je možna gradnja več stanovanjskih hiš. Podrobnejši pregled
zazidave je razviden iz Odloka o LN KO13
Gmajnica (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 06/2004).
8. Vsa zemljišča so delno komunalno
opremljena.
9. Kupec zemljišč je zavezan ﬁnancirati
izgradnjo oziroma izgraditi manjkajočo komunalno infrastrukturo na podlagi Programa
opremljanja in projekta za izgradnjo komunalne infrastrukture za to območje.
10. Rok plačila kupnine določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje
zahteve:
– najkasneje v 30 dneh po overitvi pogodbe o prodaji mora kupec plačati celotno
kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila,
– neupoštevanje pogodbenih rokov plačila
s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo
prodajne pogodbe ob kateri si družba RRI
d.o.o. obdrži vplačano varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi pogoji,
se bo taka ponudba štela za neveljavno.
11. Obravnavane bodo pisne ponudbe, ki
bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: RRI
d.o.o., Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda z
oznako: Za javni razpis št. KO 13 Gmajnica
s pripisom »ponudba za nakup zemljišč – ne
odpiraj« do petka 30. septembra 2005 do 12.
ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
12. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo vseh parcel, ki so predmet javnega razpisa in za katere se vlaga ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine.
13. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10,000.000 SIT in ki mora biti nakazana na račun družbe RRI d.o.o. št. 02312-0253342960
odprt pri NLB d.d.;
– 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 štev. za
DDV za pravne osebe;
– potrdilo o solventnosti pravne osebe;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema razpisne pogoje.
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14. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 12. in 13. točke
razpisa.
15. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
stavbnih zemljišč umakne ali jo dopolni do
roka za sprejem ponudbe, ki je določen v
javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se
plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
16. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran bo
ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno.
17. Družba RRI d.o.o. si pridržuje pravico
pogajanj s posameznimi ponudniki.
18. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu, in sicer v roku
petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje v
roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
19. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev komisije je
dokončna. V primeru, da ponudnik ne 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 (varščina) ne vrne.
20. Družba RRI d.o.o. si pridržuje pravico,
da po pregledu in ocenitvi ponudb ne sklene
pogodbe o prodaji z nobenim ponudnikom.
21. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
22. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec zemljišča.
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Marjanu Potočniku
(Občina Komenda), tel. 01/72-47-408, v času
uradnih ur.
RRI d.o.o.
Ob-24061/05
Na podlagi sklepa skupščine Delﬁ d.d.,
upravljanje naložb, d. d. Ljubljana, Vošnjakova
8a, z dne 30. 8. 2005 objavljamo poziv na vpis
in vplačilo delnic družbe Delﬁ d.d.
Skladno sklepu družbe se osnovni kapital družbe poveča iz 656,350.000 SIT za
656,350.000 SIT na 1.312,700.000 SIT z izdajo 131.270 navadnih vinkuliranih imenskih
delnic druge emisije, serijskih številk od vključno 131.271 do vključno 262.540, z nominalno
vrednostjo ene delnice 5.000 SIT v skupni
nominalni vrednosti 656,350.000 SIT. Vse delnice tvorijo en razred.
Skupni emisijski znesek delnic za povečanje osnovnega kapitala je 984,525.000 SIT,
emisijska vrednost ene delnice je 7.500 SIT.
Namen povečanja osnovnega kapitala je
zagotovitev ustrezne kapitalske strukturiranosti in ﬁnančne konsolidacije družbe.
Dosedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu. Rok za
uveljavitev pravice je 14 dni od objave tega
sklepa. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic po preteku tega roka preneha.
Delnice, ki jih prednostni upravičenci ne
vpišejo in vplačajo, lahko uprava družbe ponudi v odkup tretjim osebam. Rok za vpis in vplačilo za tretje osebe je 14 dni od izteka roka,
namenjenega prednostnim upravičencem.
Vplačilo za povečanje osnovnega kapitala
je uspešno, če je vpisanih in vplačanih najmanj 10% razpisanih delnic.

Vpis in vplačila delnic za vse upravičence
je vsak delovni dan od 8. do 13. ure na sedežu družbe.
V primeru neizdaje delnic zaradi neuspešnega vplačila se bodo vplačila vrnila v roku 30
dni po preteku roka za vpis in vplačila.
Delnice se vplačujejo v celoti v gotovini v
polnem emisijskem znesku in s plačilom na
transakcijski račun družbe takoj po vpisu.
Z delnicami bodo delničarji razpolagali v
skladu s predpisi o izdaji delnic in statutom
družbe v materializirani obliki ob upoštevanju
vinkulacije – soglasja nadzornega sveta družbe k prenosu.
Prednostna pravica imetnika delnic ob novi
izdaji delnic: delničarji imajo v primeru ponovnega povečanja osnovnega kapitala družbe
prednostno pravico do vpisa novo izdanih
delnic, če prednostna pravica s sklepom o
povečanju osnovnega kapitala ni v celoti ali
deloma izključena.
Delﬁ d.d.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2005-3
Ob-23818/05
Zaradi organizacijskih sprememb se je
spremenil naziv Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Sindikata zavoda
Osnovne šole Podgorje, s sedežem v Podgorju pri Slovenj Gradcu, ki se odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije Osnovne šole Podgorje. Sindikat uporablja skrajšano ime SVIZ
OŠ Podgorje.

Objave
gospodarskih družb
Ob-23938/05
Uprava družbe Birostroj Computers d.d.,
Mladinska ulica 3, Maribor, v skladu s 465/IV
členom ZGD objavlja: Glosa d.o.o. iz Maribora, Vita Kraigherja 5 je dodatno pridobila
dne 18. 4. 2003 15.640 delnic in dne 28. 5.
2003 130.376 delnic (oznaka delnic BSMG)
izdajatelja Birostroj Computers d.d., Mladinska ulica 3, Maribor. S tem je postala lastnica skupaj 181.008 delnic, kar predstavlja
43,381% kapitala družbe.
Birostroj Computers d.d.
uprava družbe

Sklici skupščin
Št. 8/2005
Ob-23939/05
Na podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah ter statuta družbe Megaﬁn,
družba za investiranje in nepremičnine, d.d.,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
skupščino
družbe Megaﬁn, družba za investiranje in
nepremičnine, d.d.,

Št.
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ki bo v torek, 11. 10. 2005, ob 9.30, na sedežu družbe v Ljubljani, v sejni sobi poslovne
stavbe na Dunajski 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov po
predlogu uprave.
2. Predložitev letnega poročila in revizorjevega poročila ter poročila nadzornega
sveta za leto 2004 ter odločanje o podelitvi
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli upravi
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
leto 2004.
3. Odpoklic in imenovanje novih članov
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina ugotavlja, da članicama
nadzornega sveta Mariji Šifrer in Tei Švigelj,
ki sta bili imenovani s strani sodišča, preneha
članstvo v nadzornem svetu z dnem izvolitve
novih članov na skupščini družbe.
3.2 Skupščina odpokliče članico nadzornega sveta Mojco Lah.
3.3 Za nove člane nadzornega sveta se
imenuje Mojco Lah, Marijo Šifrer in Teo Švigelj za mandatno obdobje štirih let.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: Za revizorja za poslovno
leto 2005 se imenuje revizijska družba Deloitte & Touche revizija, d.o.o.
Predlagatelj sklepa pod točkama št. 3 in 4
je nadzorni svet, v preostalih primerih pa sta
predlagatelja uprava in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji, njihovi
zastopniki ali pooblaščenci, če najmanj tri
dni pred sejo skupščine družbi pisno prijavijo
svojo udeležbo. Pooblaščenci morajo predložiti pisno pooblastilo za zastopanje.
Gradivo za skupščino, ki obsega letno
poročilo in revizorjevo poročilo ter poročilo
nadzornega sveta za leto 2004, je delničarjem dostopno na sedežu družbe, vsak dan
od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, ves
čas od objave sklica do dneva skupščine.
Megaﬁn, d.d.
Ob-23940/05
Na podlagi določil 15. člena Statuta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in 8. člena Poslovnika
Skupščine Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., sklicujem
32. sejo skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119,
ki bo v torek, 11. 10. 2005, ob 16. uri v
prostorih Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 119, IV. nadstropje, konferenčna dvorana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine.
a) Sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
b) Ugotovitev, da skupščini prisostvuje
vabljeni notar.
Predlog sklepa: ugotovi se, da seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar.
2. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zava-
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rovanja, d.d. imenuje za revizorja za poslovno leto 2005 družbo Ernst & Young, d.o.o.
iz Ljubljane.
3. Začetek postopka za imenovanje predsednika in člana uprave.
Predlog sklepa: skupščina predlaga, da
nadzorni svet začne postopek za imenovanje predsednika in člana uprave, v skladu s
6. točko prvega odstavka 21. člena Statuta
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
člani skupščine Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., ki
jih je s sklepom imenovala Vlada Republike
Slovenije.
Sklepčnost
Pogoj za veljavno odločanje je, da je na
skupščini prisotna najmanj ½ članov skupščine.
Gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled na sedežu Kapitalske družbe
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119, vsak
delavnik od dneva objave sklica skupščine
do vključno dneva zasedanja skupščine, od
9. ure do 15. ure.
Člani skupščine prejmejo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov tudi osebno
po pošti.
Predsednik skupščine
Kapitalske družbe pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.d.
Ob-23941/05
Na podlagi 40. člena Statuta družbe skupine KIK Kemijska industrija Kamnik d.d. sklicuje uprava
11. sejo skupščine
družbe skupine KIK Kemijske industrije
Kamnik d.d.,
ki bo v sredo, 12. oktobra 2005, ob 12.
uri v sejni sobi uprave skupine KIK Kemijske
industrije Kamnik d.d., Fužine 9, Kamnik.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in predstavitev
notarke.
Predlog sklepa uprave:
Ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Franc
Gliha.
Za preštevalki glasov se izvolita Metka
Javornik in Tatjana Lipovšek.
Seji bo prisostoval vabljeni notar Janez
Novak iz Kamnika.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim poročilom za
poslovno leto 2004, odločanje o bilančni izgubi in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1 Skupščina delničarjev skupine KIK
Kemijske industrije Kamnik d.d. se seznani
s sprejetim revidiranim konsolidiranim letnim
poročilom za poslovno leto 2004 in s poročilom nadzornega sveta skupine KIK Kemijske
industrije Kamnik d.d.
2.2 Bilančna izguba na dan 31. 12. 2004
znaša 86,708.000 SIT.
Bilančna izguba se pokrije v prihodnjih
letih.
2.3 Skupščina delničarjev skupine KIK
Kemijske industrije Kamnik d.d. podeli razrešnico za poslovanje v letu 2004 upravi in
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vsem članom nadzornega sveta, razen članu
nadzornega sveta Marku Smoletu za obdobje od 1. 1. do 28. 9. 2004.
3. Imenovanje revizijske družbe za izdelavo revizijskega poročila za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revidiranje računovodskih izkazov v poslovnem
letu 2005 se imenuje revizijska hiša Renoma,
družba za revizijo in svetovanje d.o.o. Ljubljana, s sedežem Kamniška 25, Ljubljana.
5. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
5.1 Ugotovi se, da je dosedanjim članom
nadzornega sveta Francu Glihi, Juretu Prebilu in Francu Kristanu dne 10. 7. 2005 potekel mandat.
5.2 Z dnem imenovanja na skupščini za
mandatno obdobje štirih let skupščina izvoli
naslednje člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev:
– Franca Gliho,
– Jureta Prebila,
– Franca Kristana.
6. Imenovanje posebnega revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za posebnega revizorja se imenuje revizijska hiša
Probitas d.o.o., Kozinova 9, 2000 Maribor.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na sedežu družbe: Fužine 9, Kamnik, vsak delavnik
od 9. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Vsi delničarji družbe, njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine upravi družbe prijavijo
svojo udeležbo na skupščini in ki so tega
dne vpisani v delniški knjigi, se lahko udeležijo zasedanja skupščine in sodelujejo pri
glasovanju.
Pooblastilo mora biti pisno, dostavljeno
upravi družbe in ostane shranjeno pri družbi.
Prijavljene udeležence pozivamo, da svoj
prihod na skupščino potrdijo pol ure pred začetkom skupščine s predložitvijo osebnega dokumenta oziroma izpiskom iz sodnega registra,
s podpisom potrdijo svojo udeležbo v listi udeležencev ter prevzamejo glasovalne lističe.
Nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda lahko delničarji vložijo v pisni
obliki z obrazložitvijo predloga v sedmih dneh
po objavi sklica skupščine pri upravi družbe.
Skupina KIK Kemijska industrija
Kamnik d.d.
uprava družbe
Ob-23942/05
Na podlagi točke 6.b. Statuta delniške
družbe Plinstal, d.d. Jesenice, sklicujem
9. skupščino delničarjev,
ki bo v torek, 11. 10. 2005 ob 15. uri v
prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice,
C. železarjev 8, Jesenice
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter imenovanje predsednika skupščine, preštevalca glasov in notarja.
Predlog sklepa uprave:
Za predsednika skupščine se imenuje
Mojca Smolej.
Za preštevalca glasov se imenuje Peter
Šimnic.
Na skupščino je povabljena notarka Nada
Svetina.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2004 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: bilančni dobiček v višini 112,165.301,01
SIT ostane nerazporejen.
4. Sprememba statuta podjetja.
Predlog sklepa uprave: spremeni se statut podjetja, kot predlaga uprava v predloženem besedilu.
5. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
6. Razrešitev in izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta: ugotovi se, da mandat dosedanjim članom nadzornega sveta poteče 16. 12. 2005. Izvoli se
nov nadzorni svet v sestavi: Branko Vrečko,
Marko Mulej in Zvonko Anton Hrastar, ki nastopi funkcijo dne 16. decembra 2005.
7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa nadzornega sveta: skupščina za revizorja družbe imenuje družbo
Revizijski center d.o.o., družba za revizijo,
Podvine 36, 1410 Zagorje.
8. Vprašanja in pobude delničarjev.
Vpogled v gradivo za skupščino
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled vsem delničarjem vsak delavnik od 9. do 11. ure pri Mojci Smolej v prostorih ENOS-Energetika, d.o.o., Jesenice, C.
železarjev 8.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo le delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo, ki se vodi
v centralnem registru pri KDD – Centralni
klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana 10 dni
pred skupščino.
Vsako udeležbo na skupščini morajo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki se je nameravajo udeležiti, pisno prijaviti
najkasneje 3 dni pred skupščino v tajništvu
podjetja. Pisne prijave in pooblastila se deponirajo na sedežu družbe.
Glasovanje na skupščini
Glasovanje na skupščini o vsaki točki
dnevnega reda bo javno z glasovnicami, če
delničarji ne odločijo, da bo glasovanje tajno. Vsak delničar ali pooblaščenec prevzame glasovnice ob registraciji pol ure pred
začetkom zasedanja skupščine. Sklepi se
sprejemajo z večino oddanih glasov.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko k predlaganim sklepom
podajo obrazložene nasprotne predloge v
pisni obliki.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje čez eno uro
v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju se
veljavno odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Plinstal, d.d. Jesenice
uprava
Št. 147/2005
Ob-23943/05
V skladu s 25. členom Statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta
7. redno skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ki bo v sredo, dne 12. 10. 2005, ob 14.
uri, v prostorih Hotela Lev, Vošnjakova ulica
1, Ljubljana (dvorana Karantanija).
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine ter ugotovitev prisotnosti notarja.
Predlog sklepa:
1. Ugotovi se, da je v skladu z imenovanjem predsednika in namestnika skupščine na
1. seji redne skupščine Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., z dne 15. 4. 2003,
predsednik skupščine mag. Branko Pavlin in
namestnik predsednika Oskar Salecl.
2. Za preštevalca glasov se imenujeta
Katarina Ogorevc in Irena Ilešič Čujovič, za
zapisnikarico Nastja Buh.
3. Za notarko skupščine se imenuje Erika
Braniselj.
2. Spremembe in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z.
Predlog sklepa:
1. Sprejmejo se predlagane spremembe
in dopolnitve statuta Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice, d.v.z.
Gradivo za dnevni red s predlogoma
sklepov, vključno z besedilom predlaganih
sprememb in dopolnitev statuta, je na vpogled članom skupščine na sedežu Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak
delavnik od 9. do 12. ure.
Člani skupščine lahko v tednu dni po objavi sklica skupščine podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda oziroma nasprotne
predloge sklepov upravi družbe. Predlogi članov skupščine so lahko le pisni in razumno
utemeljeni.
Na skupščini odločajo člani skupščine o
objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda. Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo za člane skupščine odprt
pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V tem času bosta potekala identiﬁkacija članov skupščine in razdeljevanje glasovnic.
Skupščina je sklicana za 14. uro. Če tedaj
ni dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne v istih prostorih ob 15.
uri. V drugem sklicu bo skupščina sklepčna, če
bo prisotnih vsaj 13 članov skupščine.
Vzajemna,
zdravstvena zavarovalnica d.v.z.
predsednica nadzornega sveta
Darinka Virant
predsednik uprave
Marko Jaklič
Ob-24062/05
Na osnovi 32. člena Statuta delniške družbe Kruh-Pecivo, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
XI. skupščino
delniške družbe Kruh-Pecivo d.d.,
ki bo dne 11. 10. 2005 na sedežu družbe
Kruh-Pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000
Maribor, s pričetkom ob 12. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine izvoli Igor Škrinjar
in veriﬁkacijska komisija v sestavi Brigita Šiško predsednica in Tinka Črnko ter Dragica
Repa kot preštevalki glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
2. Seznanitev z odstopno izjavo člana
nadzornega sveta, kot predstavnika delničar-

jev in imenovanje novega člana nadzornega
sveta iz vrst delničarjev.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se seznani z odstopno
izjavo člana nadzornega sveta, kot predstavnika delničarjev Marka Remsa, ki jo je podal
dne 30. 8. 2005.
2. Skupščina z dnem sprejetja sklepa
skupščine, to je od 11. 10. 2005 za mandatno
dobo 4 let imenuje iz vrst delničarjev Andreja
Beleta.
3. Predlog sprememb in dopolnitev statuta.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta družbe
Kruh-Pecivo, d.d. v predloženem besedilu.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo pri Valeriji Pirnat v tajništvu uprave
družbe v Mariboru, ulica Jožice Flander 2.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.
O vseh točkah dnevnega reda, razen prve
točke, se glasuje z glasovnicami.
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: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje skupščine eno uro 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, ki vključujejo predlog sprememb in
dopolnitev statuta družbe in predlog prečiščenega besedila statuta družbe, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe v Mariboru, ulica Jožice Flander 2, pri tajnici Valeriji
Pirnar, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Kruh–Pecivo d.d.
uprava – direktor
Bojan Petek
nadzorni svet – predsednik
Sandi Svoljšak
Ob-24063/05
Uprava družbe Ingrad Projektivni biro
in inženiring d.d. Celje, Lava 7, na podlagi
30. člena statuta družbe sklicuje
7. skupščino
delniške družbe Ingrad Projektivni biro
in inženiring d.d.,
ki bo v ponedeljek, 10. 10. 2005 ob 8. uri
na na sedežu družbe Lava 7 v Celju.
Dnevni red:
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Uprava in nadzorni svet predlagata sklepe kot sledijo:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predlog sklepa: skupščina se seznani, da
skupščini prisostvuje vabljeni notar in imenujejo se organi skupščine po predlogu uprave.
Organi ugotovijo, da je skupščina sklepčna.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2004 ter poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega
poročila družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave za leto 2004 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2004.
3. Uporaba bilančnega dobička za leto
2004 ter odločanje o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček družbe za leto 2004 znaša 19,795.456,42 SIT in o kateri uporabi bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).
Potrdi se delo uprave in nadzornega sveta Ingrad Projektivni biro in inženiring d.d. ter
se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za leto 2004.
4. Sprememba v članstvu v nadzornem
svetu družbe.
Predlog sklepa: z dnem skupščine se odpokliče član nadzornega sveta družbe, Zvone Korošec, namesto njega se z dnem skupščine imenuje nov član nadzornega sveta,
Matjaž Gril z mandatom 4 let.
5. Sprememba statuta družbe.
Spremeni se 3. člen statuta, tako da se
na novo glasi:
Firma družbe je: Projektivni biro Celje,
družba za projektiranje in inženiring d.d.
Skrajšana ﬁrma: Projektivni biro Celje.
Sedež družbe: Celje.
Poslovni sedež: Lava 7, Celje.
O spremembi poslovnega sedeža odloča
uprava.
Skupščina pooblašča predsednika nadzornega sveta za podpis prečiščenega besedila statuta v skladu s sprejetimi spremembami.
6. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Letno poročilo za leto 2004 in poročilo
nadzornega sveta ter preostalo gradivo za
skupščino s predlogi sklepov so delničarjem
na voljo na sedežu delniške družbe v Celju,
Lava 7, II. nadstropje, vsak dan med 9. in
11. uro od dneva objave dnevnega reda do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
in njihovi pooblaščenci, ki morajo najmanj 3
dni pred skupščino svojo udeležbo prijaviti
upravi družbe. Hkrati z najavo morajo predložiti tudi pisna pooblastila.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to
je 10. 10. 2005 ob 9. uri v istem prostoru.
Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Ingrad Projektivni biro in inženiring d.d.
uprava
Dolar Borut

Objava sklepov skupščin
Ob-24064/05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) uprava
družbe objavlja sklepe 16. redne skupščine
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družbe GEA College d.d., poslovno izobraževanje, ki je bila dne 31. 8. 2005 ob 14. uri
v prostorih družbe.
Sklic skupščine je bil na podlagi 31. točke
statuta družbe objavljen v časopisu Dnevnik
dne 29. 7. 2005.
Sprejeti sklepi skupščine:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Matjaža Škabarja, za preštevalko
glasov pa Lilijano Korelc. Seji bo prisostvovala
vabljena notarka Nevenka Tory iz Ljubljane.
Sklep sprejet v predlagani obliki.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
GEA College d.d in skupine GEA College za
poslovno leto 2004, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
in obravnava ter sprejem predloga sklepa o
uporabi bilančnega dobička za poslovno leto
2004.
Predlog sklepov:
a) Skupščina se seznani s predstavitvijo
letnega poročila družbe GEA College d.d. in
skupine GEA College za poslovno leto 2004 in
s poročilom nadzornega sveta družbe o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem
do revizijskega poročila in načina ter obsega
preverjanja vodenja v družbi med poslovnim
letom 2004.
b) 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.
c) Na predlog uprave in nadzornega sveta
se uporabi bilančni dobiček za leto 2004 v
znesku 12,346.000 tolarjev za kritje prenesenih izgub.
Sklepi so sprejeti v predlagani obliki.
3. Imenovanje revizorja za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za
revidiranje računovodskih izkazov in poslovnega poročila za poslovno leto 2005 imenuje revizorsko hišo PricewaterhouseCoopers,
d.o.o., Ljubljana.
Sklep sprejet v predlagani obliki.
GEA College d.d.
Mateja Berginc
predsednica uprave

Zavarovanja
SV 756/05
Ob-24252/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr.
št. SV 756/05, DK 46/05 z dne 1. 9. 2005,
je bilo enosobno stanovanje št. 1 v izmeri
35,63 m2, v 1. nadstropju stanovanjske zgradbe na Ljubljanski cesti 90, Domžale, ki stoji
na parc. št. 3885/5 k.o. Domžale, last zastavitelja Daliborja Piliha, Ljubljanska cesta 90,
Domžale, zastavljeno v korist kreditodajalke
Raiffeisenlandesbank Kärnten, Rechenzentrum – und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschraenkter Haftung, St.
Veiter Ring 53, A-9020 Celovec, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini glavnice
42.000 EUR s pp.
SV 151/05
Ob-24253/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz Šmarja
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pri Jelšah z dne 5. 9. 2005, opr. št. SV-151/05,
je bilo 121,82 m2 veliko stanovanje št. 3 v
I. nadstropju, v stanovanjski hiši Kozje 136,
Kozje, stoječi na parc. št. 1217/1 k.o. Kozje,
last Petrič Boštjana in Skaza Maje, vsakega
do ½, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 8. 8. 2005, s prodajalcem Krivec Bojanom, ta pa na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja z dne 9. 1. 1992, številka
36101-105/91-4/2, v zvezi z odobritvijo pogodbe z dne 29. 5. 2002 in potrdilom z dne 1. 9.
2005 ter lokacijsko informacijo Občine Kozje
z dne 7. 6. 2004, številka 46500-0075/2004,
zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec Podružnica v Sloveniji,
1000 Ljubljana, Dunajska 63, matična številka 1430564, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 60.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan
črpanja kredita s pripadki.
SV 530/2005
Ob-24254/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št. SV 530/2005 z
dne 2. 9. 2005, je bilo stanovanje, št 3/P, v
izmeri 41,74 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Trubarjeva 14,
Grosuplje, stoječe na parc. št. 1306, vl. št.
1849, k.o. Grosuplje, s pripadajočo shrambo
v kleti ter sorazmernim solastniškim deležem
na skupnih delih, solast solidarnih dolžnikov
in zastaviteljev Pejašinović Romana, EMŠO
1808973500156, iz Ljubljane, Jakčeva ulica
31 in Natalije Čeh, EMŠO 0301977505569, iz
Velenja, Goriška cesta 65, zastavljeno v korist
Zveze Bank, registrirana zadruga z omejnim
jamstvom A-9010 Klagenfurt-Celovec, Paulitschgasse 5, za zavarovanje denarne terjatve v višini 62.500 EUR, s pripadki.
SV 1225/2005
Ob-24255/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 1225/2005 z dne 1. 9.
2005, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. B-1N.2 v izmeri 64,94 m2, s teraso
v izmeri 5,12 m2, v I. nadstropju in pomožnim prostorom – kletno shrambo št. B-IN.2A
v izmeri 3,75 m2 stanovanjske stavbe Blok
B, v naselju Male Hoče, stoječe na parceli
št. 677/2 k.o. Spodnje Hoče, katerih lastnika
sta zastavitelja Glinšek Jasmina, Trg Miloša
Zidanška 1, Maribor, EMŠO 1502969505281,
do ½ od celote in Glinšek Miran, Trg Miloša Zidanška 1, Maribor, do ½ od celote, na podlagi
prodajne pogodbe z dne 19. 5. 2005, sklenjene med MTB, podjetje za trgovino, inženiring
in storitve d.o.o., Meljska c. 36, Maribor in
Jasmino Glinšek ter Miranom Glinškom, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor,
matična št. 5860580, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 15,000.000 SIT s pripadki.
SV 1238/2005
Ob-24256/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 1238/2005 z dne 2. 9.
2005, je bilo enosobno stanovanje z oznako 1N-2 v prvem nadstropju, v skupni izmeri
49,68 m2, skupaj s pripadajočo kletno shrambo, identiﬁkacijska številka 0681 00117 011,
ki se nahaja v večstanovanjskem objektu v
Mariboru, na naslovu Ulica heroja Vojka 2,
zgrajeni na parceli številka 1402/3 in parceli
številka 1403/1, trenutno pripisani pri vl. št.
k.o. Pobrežje ter parceli številka 1402/26 in
parceli številka 1402/4, trenutno pripisani pri

vl. št. 147, k.o. Pobrežje, katere lastnica je
Jožefa Guček, EMŠO 0604960505037, Cesta
XIV. Divizije 1, Maribor, do celote, zastavljeno
v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska
cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 7,200.000 SIT s pripadki.
SV 1946/2005
Ob-24257/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar, SV
– 1946/2005 z dne 2. 9. 2005, so bili poslovni
prostori v kleti poslovno-stanovanjske stavbe,
in sicer znani oziroma imenovani kot Bar Flex,
na naslovu Nazorjeva ulica 12, v Ljubljani,
v izmeri 65 m2 oziroma v celotni večji izmeri za celotne predmetne poslovne prostore,
kot bodo po etažnem načrtu vpisani v zemljiški knjigi kot enoten posamezen del stavbe, ležeči na parc. št. 2595 k.o. Ajdovščina,
skupaj s pripadajočim deležem na skupnih
delih objekta in na pripadajočem stavbnem in
funkcionalnem zemljišču objekta, last Andreje
Kocjančič, EMŠO 2906965505985, Štihova
ulica 12, Ljubljana in Matjaža Rojka, EMŠO
2304970500134, Jakčeva ulica 17, Ljubljana,
vsakega do ½, na podlagi prodajne pogodbe
št. 465-36/2002-2, sklenjene dne 18. 7. 2002,
med Andrejo Kocjančič kot kupovalko in Republiko Slovenijo, Vlado Republike Slovenije
kot prodajalcem, ter na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 26. 7. 2002, opr. št.
SV 1463/02, med Andrejo Kocjančič kot prodajalko in Matjažem Rojkom kot kupcem, zastavljen, in sicer v korist kreditodajalke Zveze
bank registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010 Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 110.000 EUR s pripadki.
SV 1089/2005
Ob-24258/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1089/2005 z dne 2. 9.
2005, je lokal št. 3 v izmeri 23,90 m², v pritličju objekta v Mariboru, Strossmayerjeva 11,
zgrajen na parc. št. 1397/2, 1396 in 1395 k.o.
Koroška vrata in k.o. Maribor-Grad in poslovni
prostor s skladiščnimi prostori v skupni izmeri
181,73 m² v stavbi v Mariboru, Razlagova 17
in Cankarjeva 11, ki predstavlja del poslovnega prostora, vpisanega pri vl. št. E-3/B2 k.o.
Maribor-Grad, last Zlatev Marinka, stanujočega Brestrnica, Brestrniška graba 3, na temelju
kupoprodajne pogodbe z dne 28. 3. 2002 in
pogodbe o nakupu in prodaji nepremičnin z
dne 21. 3. 2003, zastavljen v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 62.600 EUR s pp, plačljive v EUR oziroma
tolarski protivrednosti EUR po podjetniškem
prodajnem tečaju upnice na dan plačila.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 239/2003
Os-23819/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem
postopku nad dolžnikom Poseidon Marine

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
d.o.o. – v stečaju, Dergomaška 39, Ljubljana, za dne 7. 11. 2005 ob 10. uri v sobi
321 tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 8. 2005
St 262/2004
Os-23820/05
To sodišče je s sklepom z dne 5. 7. 2005
pod opr. št. St 262/2004 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med Gomboc d.o.o. Ljubljana, Slovenska c. 55, in njegovimi upniki,
sprejeta na naroku za prisilno poravnavo dne
5. 7. 2005, po kateri bo dolžnik upnikom razreda B izplačal terjatve v višini 20% zneska terjatev, ugotovljenih na dan 22. 11. 2004, v roku
enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave. Terjatve upnikov se obrestujejo
po celotni obrestni meri 1% letno od dneva začetka prisilne poravnave do poplačila.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale
do 22. 11. 2004 kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
5. 7. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 25. 8. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 8. 2005
St 25/2005
Os-23821/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 25/2005 z dne 29. 8. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Beti konfekcija
Črnomelj proizvodnja in trgovina d.o.o.,
Ulica 21. oktobra 13, Črnomelj, matična
številka 1458825, šifra dejavnosti 18.240.
Za stečajno upraviteljico je določena Vida
Gaberc, Šmartinska cesta 10, Ljubljana.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti
v skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh
izvodih z dokazili in kolkovano s predpisano
sodno takso.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
brez odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. 12. 2005 ob 9. uri v sobi 108 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29. 8.
2005.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 8. 2005
St 27/2004
Os-23822/05
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Smučarsko rekreacijski center
Rog Črmošnjice d.o.o. – v stečaju, Zdraviliški trg 22, Dolenjske Toplice, vabi vse
upnike na narok za obravnavanje osnutka
glavne razdelitve dne 19. 10. 2005 ob 9. uri
v sobi 108 tega sodišča.
Upniki si lahko vpogledajo osnutek za
glavno razdelitev v pisarni gospodarskega
oddelka sodišča v sobi št. 14 vsak delovni
dan med uradnimi urami od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 8. 2005
St 16/2005
Os-23823/05
To sodišče je na seji senata dne 30. 8.
2005 pod opr. št. St 16/2005 sprejelo naslednji sklep:

Stečajni postopek nad dolžnikom Majerle
proizvodnja strojev in opreme Črnomelj,
d.o.o., Železničarska cesta 10, Črnomelj,
matična številka 5329779, šifra dejavnosti
29.560, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Majerle proizvodnja strojev in opreme Črnomelj,
d.o.o., Železničarska cesta 10, Črnomelj, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni o objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 30. 8. 2005
St 85/2005
Os-23944/05
To sodišče je s sklepom St 85/2005 dne
31. 8. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Kos & Co. d.o.o. Brezovica pri
Ljubljani – v stečaju, Cesta OF 27, ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2005
St 167/2005
Os-23945/05
To sodišče je s sklepom St 167/2005 dne
1. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Graﬁs, podjetje za graﬁčno dejavnost in založništvo, ekonomsko propagando ter notranjo in zunanjo trgovino,
Grosuplje d.o.o., Grosuplje, Spodnje Blato 29, matična številka 539066.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Maksimilijan Gale iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 7. 1. 2005 ob 12. uri v sobi 307/A tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 9.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 9. 2005
St 65/2005
Os-23946/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 65/2005 dne 30. 8. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Pekarna
Park d.o.o., Gregorčičeva ulica 24, Maribor.
Šifra dejavnosti: 15.810, matična številka:
1190270.
Odslej ﬁrma glasi: Pekarna Park d.o.o.,
Gregorčičeva ulica 24, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Sonjo Krajnčič, Prešernova ulica 19, Slovenska Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega po-

Št.

82 / 9. 9. 2005 /

Stran

6685

stopka, 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 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
23. 11. 2005, ob 9. uri, v sobi št. 410 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 30. 8. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 8. 2005

Izvršbe
Z 2002/02062
Os-21450/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/02062 z dne 15. 2. 2005, je
bilo stanovanje št. 59, v izmeri 50,33 m2, ki
se nahaja v VII. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Brodarjev trg 7, Ljubljana,
ki je last dolžnika, dne 4. 7. 2005 zarubljeno
v korist upnice Republike Slovenije, Ministrstvo za ﬁnance, DURS, Davčni urad Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,769.975,10 SIT s pp.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 7. 2005
In 2005/00179
Os-22679/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 21. 12. 2004, opr. št. I 2004/15802, je
bil dne 4. 7. 2005 opravljen v korist upnice
Želva d.o.o., Samova ulica 9, Ljubljana, rubež stanovanja na naslovu Puhova 6, Ljubljana, last dolžnika Pašič Đevada, Puhova
6, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 7. 2005
In 2004/01224
Os-22684/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 6. 7. 2004, opr. št. I 2004/08362, je
bil dne 14. 6. 2005 opravljen v korist upnika
Practic d.o.o., Ulica Majorja Lavriča 12, Ljubljana, rubež stanovanja št. 2, v večstanovanjski hiši Ulica bratov Učakar 56, Ljubljana, last
dolžnika Kos Zorana, Ulica Bratov Učakar
56, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 14. 7. 2005
In 1997/00207
Os-22685/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 3. 6. 1998, je bil dne 3. 5. 2005 opravljen
v korist upnice Zadružne kmetijske banke
d.d., Kolodvorska 9, Ljubljana, rubež trisobnega stanovanja št. 103, na naslovu Rusjanov trg 10, (prej Beblerjev trg 11), v izmeri
75,36 m2, v IX. nadstropju večstanovanjske
hiše, last dolžnikov Avbelj Milana, Beblerjev trg 11, Ljubljana, Avbelj Čibej Mirande,
Beblerjev trg 11, Ljubljana in Avbelj Marije,
Rožna dolina c. XV/20, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2005
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In 2001/01030
Os-22686/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 2001/01030, je bil dne 1. 3. 2003
opravljen v korist upnice Metalka stanovanjske storitve d.o.o., rubež dvosobnega stanovanja s kabinetom v izmeri 70,29 m2, št.
34, na naslovu Švabičeva 1, Ljubljana, last
dolžnice Ogrin Angele.
Stanovanje je zarubljeno tudi za zadeve In
2002/00693, In 2003/00492, In 2004/00215,
In 04/01492.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 7. 2005
In 2004/01756
Os-22805/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 10. 1. 2005, opr. št. In 2004/01756, je
bil dne 28. 6. 2005 opravljen v korist upnice
Lora d.o.o., Zaloška 163, Ljubljana, rubež
dvosobnega stanovanja s kletnim prostorom
v izmeri 61,29 m2, št. 6, na naslovu Novosadska 8, Ljubljana, last dolžnice Moškon
Barbare, Novosadska 8, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2005
In 2005/00158
Os-23280/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 23. 2. 2005, opr. št. In 2005/00158, je
bil dne 9. 6. 2005 opravljen v korist upnice
Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska c.
29, Ljubljana, rubež stanovanja na naslovu
Ziherlova 39, Ljubljana, stanovanja št. 14,
last dolžnika Mihelač Jaroslava, Stari trg 17,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 7. 2005
In 2004/00905
Os-23558/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 31. 1. 2005, opr. št. In 2004/00905, je bil
dne 6. 7. 2005 opravljen v korist upnika Eurojeans, Vladimir Stoper s.p. Gosposka ulica
5, Maribor, rubež poslovnega prostora št.
203 (I. 207) v izmeri 32,79 m2, ki se nahaja v
pritličju + S Tangram, na naslovu Šmartinska
152 R v Ljubljani, last dolžnice Jankovič Zorke, Preglov trg 6, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 8. 2005
In 2004/00235
Os-23281/05
Izvršitelj Franko Slavec je dne 20. 6. 2005
ob 12. uri, v izvršilni zadevi Okrajnega sodišča v Kopru, opr. št. In 04/235, zaradi izterjave
7,964.886 SIT, opravil rubež nepremičnine, ki
ni vknjižena v zemljiško knjigo, in sicer stanovanje na naslovu Bazoviška 15, Koper, stoječe na parceli 216, k.o. Koper, vl. št. 24.
Stanovanje sestoji iz skupnega hodnika,
dnevne sobe, kuhinje, WC je v pritličju in 3.
spalnic s kopalnico v I. nadstropju ter balkonov v skupni izmeri 52,60 m2.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 22. 8. 2005
In 27/2004
Os-18822/05
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega
sodišča v Tolminu, opr. št. In 27/2004 z dne
25. 10. 2004 in opr. št. In 42/2004 z dne
12. 1. 2005, je bil v izvršilni zadevi upnikov
Danijele Šavli, Podbrdo 41 in Vojka Rutarja,
Postaja 10, Most na Soči, zoper dolžnika
Rafaela Šavlija, Podbrdo 41, zaradi izterjave zneskov 216.956 SIT in 1,592.450 SIT s
pripadki, zarubljen solastninski delež dolžnika do 1/2, pri nepremičnini, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer pri stanovanju št. 5,
v 1. nadstropju stanovanjske hiše v Podbrdu
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41, ki obsega hodnik, kuhinjo, dnevno sobo,
spalnico, kabinet in balkon, v skupni izmeri
64 m2, s kletjo in drvarnico.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 27. 6. 2005
In 32/04
Os-21455/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 32/04 z dne
17. 3. 2004, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v
Trbovljah, je bilo stanovanje št. 26, v izmeri
57,30 m2, v II. nadstropju večstanovanjske
hiše, na naslovu Rudarska c. 2a, Trbovlje,
ki pa ni vpisana v zemljiško knjigo, v lasti
dolžnice, zarubljeno v korist upnika RS, Ministrstvo za ﬁnance, DURS Hrastnik, ki ga
zastopa Državno pravobranilstvo, Ljubljana,
zaradi izterjave 7,191.830,14 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 11. 7. 2005
In 35/05
Os-21460/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 35/05 z dne
22. 2. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 8, v večstanovanjski hiši Šuštarjeva kolonija 2, Trbovlje, ki pa ni vpisana v zemljiško knjigo, v
lasti dolžnikov, vsakega do 1/2, zarubljeno
v korist upnice Komunale Trbovlje, d.o.o.,
Trbovlje, Savinjska c. 11a, zaradi izterjave
323.979 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 7. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 1557/2005
Os-21502/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 6. 6.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 14. 10.
1993, sklenjene med prodajalcem Aureo Celje, Kersnikova 17, Celje, zastopano po direktorju Slavku Horvatu in kupcema Angelović
Ireno in Bojanom, oba stan. Škapinova 6,
Celje. Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja št. 8, v II. nadstropju v Celju, Škapinova 6, v površini 57,38 m2 in klet št. 8, št.
začasnega identiﬁkatorja 1174.E, vpisanem
pri podvložku št. 2484/175, k.o. Ostrožno.
Pogodba je po izjavi predlagateljice postopka
Angelović Irene, Škapinova ulica 6, Celje, izgubljena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Angelović Irene, roj. 27. 5. 1951 in Angelović
Bojana, roj. 18. 3. 1955, oba stan. Škapinova
ul. 6, Celje, za vsakega do ene polovice celote. 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 11. 7. 2005
Dn 7053/2004
Os-21806/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 12. 5.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 20. 9. 1993, za nepremičnino vl. št. E-3, k.o. Sp. Hudinja, ki je v
naravi stanovanjski blok v Celju, Ul. bratov

Vošnjakov 12, stoječ na parceli št. 1088/7,
med Slovenskimi železnicami Ljubljana kot
pravnim naslednikom ŽTG Celje, TOZD promet Celje, kot prodajalcem in Skupščino občine Celje kot kupcem.
Po izjavi predlagateljice Mestne občine
Celje je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlgana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Mestne občine Celje pri vl. št. E 3,
k.o. Sp. Hudinja, Ul. bratov Vošnjakov 12, na
parc. št. 1088/7, in sicer pri posameznih enotah: dvosobno stanovanje št. 1, pod A1 zap.
št. 6, dve samski sobi št. 2, pod A1 zap. št. 7,
garsonjera št. 3 pod A1 zap. št. 8, garsonjera
št. 4 pod A1 zap. št. 9, dve samski sobi št. 5
pod A1 zap. št. 10, dve samski sobi št. 6 pod
A1 zap. št. 11, dve samski sobi št. 7, pod A1
zap. št. 12, garsonjera št. 8 pod A1 zap. št.
13, garsonjera št. 9 pod zap. št. A1 zap. št.
14, dve samski sobi št. 10 pod A1 zap. št. 15,
dve samski sobi št. 11 pod A1 zap. št. 16, dve
samski sobi št. 12 pod A1 zap. št. 17, garsonjera št. 13 pod A1 zap. št. 18, garsonjera št.
14 pod zap. št. A1 zap. št. 19, dve samski
sobi št. 15 pod A1 zap. št. 20, dve samski
sobi št. 16 pod A1 zap. št. 22, dve samski
sobi št. 17 pod A1 zap. št. 21, garsonjera št.
18 pod A1 zap. št. 23, garsonjera št. 19 pod
A1 zap. št. 24, dve samski sobi št. 20 pod
A1 zap. št. 25, dve samski sobi št. 21 pod
A1 zap. št. 26, dve samski sobi št. 22 pod
A1 zap. št. 27, dve samski sobi št. 23 pod A1
zap. št. 28, garsonjera št. 24 pod A1 zap. št.
29, garsonjera št. 25 pod B/1 zap. št. 30.
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 14. 7. 2005
Dn 2746/2005
Os-21808/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 14. 6.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 23. 12. 1991, za trisobno stanovanje
št. 1, v pritličju stavbe Kolenov graben 7, Radeče, v izmeri 72,19 m2, s kletjo št. 1, številka
identiﬁkatorja 1076.E, podvložek št. 813/77,
k.o. Radeče, sklenjene med Občino Laško kot
prodajalcem in Jevševar Branetom, Kolenov
graben 7, Radeče, kot kupcem.
Po izjavi predlagatelja Volčič Milana, ki
ga zastopa odv. Roman Mavri, je navedena
listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Volčič Milana, Nasipi 25, Trbovlje in
Jager Petre, Prnovše 5, Radeče, za vsakega
do ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 14. 7. 2005
Dn 6787/2004
Os-21499/05
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Jolande Pokoren oklicuje začetek vzpostavitve
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zemljiškoknjižnih listin, 1. prodajne pogodbe
z dne 11. 3. 1992, za nepremičnino, stanovanje št. 41, v 6. nadstropju Ul. Janeza
Puharja 4, Kranj. Prodajalka je Creina d.o.o.,
Koroška c. 5, Kranj, kupec je Angelca Šink,
Janeza Puharja 4, Kranj in 2. menjalne pogodbe z dne 21. 4. 1997 za stanovanje št.
41, v 6. nadstropju Ul. Janeza Puharja 4.
Prvi pogodbenici sta Angelca Šenk, Janeza
Puharja 4 in Frančiška Šenk, Planina 37,
Kranj, drugi pogodbenik je Jože Kristan, Ul.
Juleta Gabrovška 30, Kranj, 3. prodajne pogodbe z dne 25. 4. 1997 za stanovanje št.
41, v 6. nadstropju Ul. Janeza Puharja 4,
Kranj. Prodajalec je Jože Kristan, Ul. Juleta Gabrovška 30, Kranj, kupec je Kemična
tovarna Exoterm d.o.o., Struževo 66, Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Jolande Pokoren, roj. 24. 7. 1957, Cesta
Jake Platiše 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini pogodb
z dne 11. 3. 1992, 21. 4. 1997 ter 25. 4. 1997,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 7. 2005
Dn 3600/2005
Os-21475/05
Okrajno sodišče na Ptuju je z dne 21. 6.
2005 začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, o pravnem poslu med Danijelom Budna in Jožico Budna, o vzpostavitvi solastninske pravice ne nepremičnem
stanovanju št. 103E, Ul. 25. maja 8, II. nadstropje, stanovanje št. 12.
Na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene med prodajalcem TGA Boris Kidrič in
Kurbus Brankom ter verige pogodb o prenosu lastninske pravice na obravnavanem stanovanju ter slednjič prodajne in menjalne pogodbe, sklenjene v notarskem zapisu z dne
10. 2. 2003, med Petrovič Nežo in Petrovič
Alenko ter Vidovič Andrejem in Šmuc Natašo, je pri nepremičnini št. 103E, Ul. 25. maja
8, pripisani pri vl. št. 614, k.o. Krčevina pri
Ptuju, ki stoji na parceli št. 583/1, predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Petrovič
Neže, Ul. 25. maja 8, Ptuj, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v roku dveh mesecev od objave tega oklica z ugovorom, vloženim pri Okrajnem sodišču na Ptuju, izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka, v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški knjigi.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 11. 7. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 43/99
Os-22645/05
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni
zadevi upnika Telekom Slovenije d.d., proti
dolžniku Zdravku Džordževiču, Ob potoku
27, Brežice, zaradi izterjave 421.268,50 SIT
s pp, dne 15. 4. 2005 sklenilo:
dolžniku Zdravku Džordževiču, Ob potoku
27, Brežice, sedaj neznanega prebivališča,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.

člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Branko Rožman, Černelčeva 3a, Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 4. 2005
I 2002/00124
Os-22649/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnika SI.mobil, telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Branko Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Samira Beganovića, Glinškova
ploščad 11, Ljubljana, zaradi izterjave 85.284
SIT s pp, dne 4. 7. 2005 sklenilo:
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za časno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c. 55,
Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je dolžniku postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
I 2002/00128
Os-22656/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Rozi Rems, v izvršilni zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske storitve d.d.,
Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper
dolžnika Vilčnik Romana, Gorazdova 3, Ljubljana, zaradi izterjave 149.927 SIT s pp, dne
4. 7. 2005 sklenilo.
dolžniku se na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je dolžniku
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 7. 2005
I 2002/09645
Os-22711/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil, telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska c. 134 b, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja,
zoper dolžnika Džaﬁč Emirja, Preglov trg 11,
Ljubljana, zaradi izterjave 78.844 SIT s pp,
dne 27. 7. 2005 sklenilo:
dolžniku Džaﬁč Emirju 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 dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
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oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 7. 2005
I 2001/11054
Os-23022/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, ki ga zastopa odv.
Alenka Šušteršič, Ljubljana, proti dolžnici
Smole Jadranki, Kajuhova ul. 42, Ljubljana,
zaradi izterjave 925.209,60 SIT, sklenilo:
dolžnici Smole Jadranki, Kajuhova ul. 42,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavil začasno
zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska c.
55 C, Ljubljana.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 8. 2005
In 3/2005
Os-21465/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper, zoper dolžnico Zdenko
Šinka, sedaj neznanega bivališča, prej Gradišče nad Prvačino 37, Renče, zaradi izterjave 98.175,08 SIT s pp, dne 10. 6. 2005
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžnici Zdenki Šinka, neznanega bivališča,
postavi začasno zastopnico, odvetnico Tanjo
Marušič iz Nove Gorice, Kidričeva ulica 18, ki
bo dolžnico zastopala v izvršilni zadevi z opr.
št. In 3/2005, vse dokler se dolžnica ali njen
pooblaščenec ne bo zglasil pri tem sodišču
oziroma dokler skrbstveni organ ne bo sporočil, da je postavil dolžnici skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 7. 2005
N 15/2005
Os-23099/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Seng d.o.o., Erjavčeva 20, Nova Gorica, ki ga zastopa odv.
Jelena Trunkl iz Nove Gorice, zoper nasprotne udeležence 1. Bucik Jožefa, neznanega prebivališča in ostale, zaradi predloga za
razdružitev nepremičnin, izven naroka, dne
22. 8. 2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
prvemu nasprotnemu udeležencu Bucik Jožefu, postavi začasna zastopnica odv. Branka Mevlja Turk iz Nove Gorice, katera bo
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N
15/2005 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 8. 2005
I 2004/00296
Os-22803/05
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem
sodniku Matjažu Kučiču v izvršilni zadevi
upnika Si.mobil, telekomunikacijske storitve
d.d., Šmartinska cesta 134 B, Ljubljana, ki
ga zastopa odv. Branko Lipovec, Glavni trg
15, Kranj, zoper dolžnika Hribar Uroša, NHM
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5, Sevnica, zaradi plačila 56.682 SIT, dne
6. 5.2005 sklenilo:
dolžniku Hribar Urošu, nazadnje stanujočemu NHM 5, Sevnica, se postavi začasni zastopnik, odvetnik Branko Derstvenšek,
Glavni trg 27, Sevnica.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in
dolžnosti ima začasni zastopnik od dneva
postavitve in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 6. 5. 2005

Srg 628/2005
Rg-23279/05
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba Kedro, proizvodnja, montaža in
trgovina z lesnimi izdelki d.o.o. Celje, Mariborska 17, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 15. 3. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenici
Drozg Stanislavi, Ulica Frankolovskih žrtev
9, Celje, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer
bo sodišče po preteku tega roka sprejelo
sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 8. 2005

Oklici dedičem

Srg 404/2005
Rg-13110/05
Družba Ameritel, družba za telekomunikacije in sisteme, d.o.o., s sedežem Kranj,
Ljubljanska cesta 24A, vpisana na reg. vl.
št. 1/07162/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Iskrateling, teleinformacijski sistemi in storitve,
d.o.o., Kranj, Ljubljanska c. 24A.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 4. 2005

D 248/2004
Os-22033/05
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojnem Kavalar
Jakobu, sinu Jakoba, rojenem 9. 6. 1885,
nazadnje stanujočem v Ratečah št. 35, ki je
umrl dne 11. 3. 1958.
V zapuščino spadajo nepremičnine, vpisane pri vl. št. 723 k.o. Rateče, kjer je pokojnik vknjižen kot lastnik do 60/2850.
Zapustnik ni napravil oporoke, do zapuščine pa so upravičeni zakoniti dediči II. dednega reda, potomci po pokojni zapustnikovi
sestri Makovec Neži oziroma nečaku Makovec Jožefu, med njimi tudi Jakob Makovec,
rojen 19. 10. 1942, ki je živel v Avstraliji, Victoria, sedaj pa je neznanega bivališča.
Na podlagi določila 206. člena Zakona o
dedovanju poziva sodišče Makovec Jakoba
ali njegove pravne naslednike oziroma vse,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po
pokojnem Kavalar Jakobu, naj se priglasijo
pri naslovnem sodišču v roku enega leta po
objavi tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 7. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1352/2005
Rg-23096/05
Družba LONTRG, gostinstvo, trgovina
in storitve, d.o.o., Škofja Loka, s sedežem
Škofja Loka, Spodnji trg 33, vpisana na
reg. vl. št. 1/01663/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzameta Blažič Dušan, Grajska cesta 30, Bled in Car
Biserka, Britof 123, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15
dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 8. 2005

Srg 1210/2005
Rg-22642/05
Družba Piraz – Cvek & Co., trgovina,
gostinstvo in turizem, d.n.o., s sedežem
Virmaše 99, Škofja Loka, vpisana na reg.
vl. št. 1/6662/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Cvek Marjan in Cvek Mojca, oba Virmaše
99, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču v
15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 7. 2005
Srg 05320/2005
Rg-22640/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Avtoland, trgovina
in servis, d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnica Mirjana Kranjčevič iz
Ljubljane, Tivolska 38, objavlja sklep:
družba Avtoland, trgovina in servis,
d.o.o., Leskoškova 2, Ljubljana, reg. št. vl.
1/32407/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 15. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kia Motors Import, zastopstvo, d.d., Ljubljana, Leskoškova 2, ki prevzema obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2005
Srg 08891/2005
Rg-23644/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Mani Todović 2 &
Co., trgovina in gostinstvo, d.n.o., Ljubljana,
Zadružna ul. 11, objavlja sklep:
Mani Todović 2 & Co., trgovina in gostinstvo, d.n.o., Ljubljana, Zadružna ul. 11,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Todović Božo in Zada,
oba Ljubljana, Zadružna ulica 11, 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 23. 8. 2005
Srg 08802/2005
Rg-23647/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Domles, Trgovina
na debelo in drobno z neživilskimi proizvodi
d.o.o., Domžale, Bišče 17, ki jo zastopa Majda
Lokošek, notarka iz Domžal, objavlja sklep:
Domles, Trgovina na debelo in drobno
z neživilskimi proizvodi d.o.o., Domžale,
Bišče 17, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 21. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Domjanić Maja, Domžale,
Bišče 17, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 8. 2005
Srg 1646/2005
Rg-23277/05
Družba Musil in družbenik, družba za
trgovino k.d., Groharjeva ulica 9, Maribor,
reg. št. vl. 1/11474/00, katere družbenika sta
Musil Tatjana, Groharjeva ulica 9, Maribor in
Breznik Miran, Jenkova ulica 50, Maribor, po
sklepu družbe z dne 1. 4. 2005 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Musil Tatjana in Breznik Miran.
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Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 24. 8. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Furlan Melita s.p. – vulkanizerstvo, servis,
trgovina in avtopralnica, Mihalovec 1, Dobova,
štampiljko z napisom Vulkanizerstvo, servis,
trgovina in avtopralnica Furlan Melita s.p.,
Mihalovec 1 8257 Dobova, Mihalovec 1 Tel.
07 4522010. gnb-198303
ISKRA SISTEMI d.d., Stegne 21,
Ljubljana, štampiljko pravokotne oblike
z napisom Iskra Sistemi Avtomatizacija
procesov d.d., v spodnji vrstici pa številka
18. gny-198222
PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne oblike
z vsebino PETROL 98/b, v drugi vrstici Petrol
d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana, Dunajska
cesta 50. gnj-198712
SKB BANKA d.d., 1513 Ljubljana, Ajdovščina 4, preklicuje štampiljke pravokotne oblike z vsebino: SKB BANKA D.D., SOCIETE
GENERALE GROUP, spodaj v levem kotu št.
4 v desnem kotu št. 155. – Ob-23947/05

Priglasitveni list
Hrnčič
Štefan
s.p.,
Sladki
vrh
16/a, Sladki Vrh, priglasitveni list, opravilna
št. 065-0291/94, izdan dne 21. 7. 2000.
gnv-198300
Trošelj Zdenko, Globočnikova 2, Ljubljana,
obrtno dovoljenje, št. 31302-1322-0037/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnp-198081

Potne listine
Ažman Klemen, Tržaška ulica 1, Lesce,
potni list, št. P00000486. gny-198672
Božiček Angela, Šaleška 2/a, Velenje,
potni list, št. P00585747. gnl-198435
Bržan Boštjan, Pahorjeva ulica 26, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 163858. gnb-198845
Burdian Boštjan, Na zelenici 7, Celje,
potni list, št. P00966239. gnp-198831
Gantar Anica, Betajnova 60, Vrhnika,
potni list, št. P00786523. gnn-198608
Hamzabegović Elvis, Malija 122a, Izola –
Isola, potni list, št. P00040493. gnz-198621
Harambašić Adnan, Kovinska ulica 2,
Štore, potni list, št. P00751355. gnt-198627
Hrovatin Gregor, Preglov trg 5, Ljubljana,
potni list, št. P00689426. gnb-198295
Jelen Goran, Gledališka pot 6, Ravne
na Koroškem, potni list, št. P00269837.
gnx-198623

Jurkovič Marija, Stanetinci 46, Sveti
Jurij ob Ščavnici, potni list, št. P00990620.
gnh-198289
Kajfež Andrej, Delpinova 18, Nova Gorica,
potni list, št. P00065678. gnc-198144
Kenk Samo, Jačka 37, Logatec, potni list,
št. P00965705. gnt-198577
Kmetič Mira, Sopota 34, Podkum, potni
list, št. P00923604. gnj-198212
Kondrič Horvat Vesna, Knezova ulica
37, Ljubljana, potni list, št. P00580978.
gnf-198491
Kos Borut, Smetanova 80, Maribor, potni
list, št. P00228367. gnp-198656
Kostić Maja, Ledine 105a, Nova Gorica,
potni list, št. P00734897. gnb-198620
Krajnc Dušan, Ulica Pohorskega bataljona
15, Oplotnica, potni list, št. P00789383.
gno-198432
Kuštrimović
Vitomir,
Scopolijeva
1, Ljubljana, potni list, št. P00077554.
gne-198346
Lesjak Silva, Agrokombinatska 8,
Ljubljana, potni list, št. P00786762.
gnw-198849
Matko Mitja, Zwittrova ulica 4, Novo
mesto, potni list, št. P00661522. gnf-198266
Merlini Tamara, Drenov grič 22, Vrhnika,
potni list, št. P00493252. gnl-198610
Nared Tatjana, Za Hrib 2, Cerknica, potni
list, št. P00964557. gns-198353
Nemanič Gregor, Naselje Borisa Kidriča
3, Metlika, potni list, št. P01079801.
gnq-198855
Okoren Jakob, Mucherjeva 8, Ljubljana,
potni list, št. P00141952. gnq-198134
Pernarčič Zdenka, Molniške čete
7, Ljubljana, potni list, št. P00692867.
gnu-198726
Petelin Mateja, Kobdilj 42, Štanjel, potni
list, št. P00690285. gnl-198310
Rajković Dejan, Pot k Savi 36, Ljubljana,
potni list, št. P00609369. gnc-198444
Sanjković Vida, Ragovo 13, Novo mesto,
potni list, št. P00169141. gnc-198419
Sanjković Vinko, Ragovo 13, Novo mesto,
potni list, št. P00169142. gnb-198420
Sternad Miroslav, Trubarjeva 1, Maribor,
potni list, št. P01008054. gnq-198455
Stojiljković Ratko, Hafnerjeva ulica
47a, Ljubljana, potni list, št. P00610606.
gnr-198504
Šega Janez, Pot za stan 5, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00355504.
gnm-198409
Štorman Mateja, Hmeljarska cesta
11, Prebold, potni list, št. P00214798.
gng-198665
Štubljar Peter, Na Požeg 6, Metlika, potni
list, št. P00780504. gnw-198624
Takić Tomislav, Rašiška 18, Ljubljana,
potni list, št. P00869990. gnq-198480
Terčič Peter, Sp. Škoﬁje 39g, Škoﬁje,
potni list, št. P00238744. gne-198142
Tominec Polona, Gorjansko 12, Komen,
potni list, št. P00164414. gnk-198311
Vovk Janja, Hrastovica 14, Mokronog,
potni list, št. P00743721. gnp-198206
Zavec Darija, Serdica 72, Rogašovci,
maloobmejno prepustnico, št. AG 000016238.
gny-198622
Zeća Demuš, Levčeva 21, Maribor, potni
list, št. P01078657. gnz-198671
Zupan Janja, Krožna pot 16, Domžale,
potni list, št. P00725784. gni-198842
Zupan Jure, Krožna pot 16, Domžale,
potni list, št. P00677435. gnh-198843
Žnidaršič Marjetka, Podskrajnik 1c,
Cerknica, potni list, št. P00223408.
gnk-198486
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Žnidaršič Rok, Podskrajnik 1c, Cerknica,
potni list, št. P00385663. gnj-198487
Žnidaršič Rok, Podskrajnik 1c, Cerknica,
potni list, št. P00030894. gni-198488

Osebne izkaznice
Ahac Robert, Kolonija 1. maja 8,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000214405.
gnu-198476
Ajdarović Edin, Slovenski Javornik, Cesta
v Rovte 7, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001843773. gnx-198698
Ajdarović Edvin, Kalanova ulica 5,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000495814.
gnp-198806
Andrejašič
Julijana,
Ulica
Marije
Boršnikove 2, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000102509. gno-198107
Andrini Rok, Draga 4/b, Celje, osebno
izkaznico, št. 001675882. gni-198813
Antolin
Eva,
Opekarniška
cesta
12/e, Celje, osebno izkaznico, št. 000870778.
gnh-198814
Anžič Anton, Ravenska pot 16,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000395945.
gnr-198329
Arh Anton, Grobelno 67, Grobelno, osebno
izkaznico, št. 000174009. gni-198338
Babnik Neža, Anžurjeva ulica 18/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000051648.
gnk-198111
Bandur Dušica, Marjeta na Dravskem
polju 27, Marjeta na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001770158. gnq-198555
Barukčić Andrijana, Železniška cesta 9,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
001081445. gnr-198529
Baš Mojca, Koprska ulica 25, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000318176.
gni-198138
Belantič Anton, Vrščajeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000390215.
gnf-198116
Benda Marko, Zadobrovšak cesta 76,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001087255.
gnb-198570
Berger Juš, Zelena pot 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001193519.
gnx-198723
Biček Martina, Knape 11, Selca, osebno
izkaznico, št. 001541160. gnp-198331
Blagojević Živorad, Bezenškova 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000355263.
gnt-198877
Blažić Milka, Društvena ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000642854.
gnw-198574
Bobek Ivana, Žigrski vrh 16, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001460346.
gnl-198685
Bogatin
Jasna,
Zgornji
Duplek
77/a, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
000762046. gns-198553
Bogdanov Djurica, Opatje selo 21,
Kostanjevica na Krasu, osebno izkaznico,
št. 000161029. gnb-198795
Bratina Franko, Cesta IV prekomorske
23, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
000722330. gnz-198321
Brec Mitja, Sv. Peter 86, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000232791.
gnc-198544
Bregant Metka, Cesta zmage 92,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001847381.
gnp-198556
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Brezner
Stanislav,
Trniče
74/a,
Starše, osebno izkaznico, št. 000074225.
gng-198140
Brnjak Pile, Fazanska ulica 6, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001123605.
gnr-198354
Brus Ana, Njegoševa ulica 5, Celje, osebno
izkaznico, št. 000953628. gnl-198810
Burgar Borut, Velesovo 36/a, Cerklje
na Gorenjskem, osebno izkaznico, št.
001402380. gnz-198146
Burkeljca Janez, V Murglah 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000006558.
gnl-198110
Cej Janez, Tavčarjeva ulica 10,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001243242.
gnt-198127
Cerar David, Wolfova ulica 3, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000467369.
gnw-198599
Cesar Josip, Ulica bratov Učakar 86,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001755628.
gnq-198105
Cizej Gorazd, Orla vas 13, Zreče, osebno
izkaznico, št. 000770768. gng-198540
Colarič Manca, Dolsko 87, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001152797.
gnk-198711
Čaušević Jasmin, Novo Polje, cesta III/1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001039406.
gny-198597
Ćetković Saša, Bilečanska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001068200.
gnu-198601
Dajčman Boštjan, Cerej 36, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 001004466.
gnj-198537
Dekleva Nada, Nedohova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000152520.
gnc-198473
Djurković Hatema, Ulica Rudija Papeža
5, Kranj, osebno izkaznico, št. 000444287.
gnh-198143
Dobaj Eder, Koroška cesta 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001135159.
gnn-198808
Dolar
Stanislav,
Gotovlje
66/a, Žalec, osebno izkaznico, št. 001748854.
gnh-198539
Drenik Neja, Alma Vivoda ulica 37, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000378598.
gny-198547
Droždjan Franc, Ulica bratov Greifov 16,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000439834.
gnw-198549
Duh Alojzij, Šmihel 66, Novo mesto,
osebno
izkaznico,
št.
000864632.
gnr-198804
Durič Majda, Slovenska ulica 5, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000316061.
gnb-198195
Fabjan Stanislava, Luize Pesjakove 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000790789.
gng-198590
Fajdiga Berislava, Kajuhova ulica 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000762986.
gnk-198586
Fatović Jan, Ulica generala Levičnika
34/f, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001115390. gnp-198535
Feher Irena, Gaberje, Gornja ulica 68,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001617296. gng-198690
Fermišek Bojan, Jurčičeva ulica 5,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 001631243.
gne-198692
Flisar Ana, Gajeva ulica 18, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000455110.
gnn-198558
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Florjanič Maksimiljan, Lasigovci 13,
Polenšak, osebno izkaznico, št. 001299330.
gnv-198700
Frančeškin Franko, Puntarjeva ulica 3,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001421831. gnd-198118
Gaber Marko, Jamova ulica 25,
Celje, osebno izkaznico, št. 000978345.
gnj-198812
Gaberc Ines, Ulica Istrskega odreda 11,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001453805. gny-198322
Glavič Tina, Preglov trg 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000801421.
gnh-198114
Gleščič Jožef, Batuje 77/d, Črniče, osebno
izkaznico, št. 000689911. gnz-198696
Golec Sonja, Kajuhova ulica 8J,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000100788.
gno-198557
Golobič Miha, Prušnikova ulica 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001517078.
gnu-198101
Govedič Slavica, Ferkova ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001461189.
gnl-198135
Gozdnikar
Zdenko,
Šmohor
19,
Laško, osebno izkaznico, št. 000799324.
gnr-198179
Grabljevec Olga Stanislava, Vodovodna
cesta 20, Domžale, osebno izkaznico, št.
001386275. gnd-198468
Gradišnik Marko, Ferkova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001290268.
gnf-198141
Grdina Ivan, Dekani 18, Dekani, osebno
izkaznico, št. 001559138. gnm-198534
Gregorič Damjan, Adamičeva cesta 8,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000276692.
gnd-198543
Gruden Vladko, Idrija pri Bači 68, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 000518085.
gnc-198169
Grum Evstahija, Jerebova ulica 3,
Litija, osebno izkaznico, št. 001660126.
gnv-198675
Gujtman Valerija, Bratonci 1, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001123060.
gne-198192
Horvat Marjan, Žadovinek 25, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
000401493.
gnt-198677
Hozjan Marko, Na klancu 6, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001243387.
gnw-198799
Hrovatin Gregor, Preglov trg 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001425125.
gnz-198296
Hudorovac Viljem, Sovinek 3, Semič,
osebno
izkaznico,
št.
001627250.
gnp-198631
Iglič Rado, Zarnikova ulica 6, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 00782751. gni-198563
Jenko Ana, Hruševska cesta 70a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918072.
gnw-198424
Jenko Franc, Partizanska cesta 21, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000582055.
gnn-198333
Jeršinovec Sebastian, Voljčeva cesta 11,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001080347.
gno-198182
Kardoš Jožef Pavel, Dolga vas, Glavna
ulica 42, Lendava – Lendva, osebno
izkaznico, št. 000224818. gnf-198166
Keržan Jože, Žeje 3, Dob, osebno
izkaznico, št. 000599470. gni-198463
Klančišar Milan, Rudarska cesta 16/b,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 001425567.
gny-198122

Klemečič Nevenka, Gorenje Polje 24,
Straža, osebno izkaznico, št. 000261817.
gnz-198471
Kmet Jožef, Hrenova ulica 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000674325.
gnh-198589
Kmetec Mitja, Krčevina pri Vurbergu
89/d, Spodnji Duplek, osebno izkaznico, št.
001843046. gnw-198699
Kmetič Mira, Sopota 34, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000678351.
gnz-198121
Knez Ksenija, Hrastovica 19, Mokronog,
osebno
izkaznico,
št.
001626557.
gnp-198681
Knez Metka, Vas 15, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000911427.
gnc-198469
Knežević Mladen, Butorajska cesta 14,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000265814.
gnk-198611
Kocjančič Zdravko, Janževa gora
14/b, Selnica ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001380954. gnu-198126
Kokol Jakob, Skorba 19/a, Hajdina, osebno
izkaznico, št. 001051147. gni-198188
Kolar Frida, Vrh nad Želimljami 82,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000486319.
gnv-198100
Koligar Erna, Groblje pri Prekopi 38,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000696330.
gny-198472
Kolman Tomaž, Ulica Iga Grudna 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000348241.
gnj-198587
Kontrec Ivan, Mlaka pri Kočevju 9,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000783501.
gnb-198470
Koprivšek Nevenka, Janežičeva cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000341175.
gnf-198591
Koren Peter, Gažon 1/c, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 000410018. gni-198538
Korez Karmen, Spodnje Gameljne 39,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000932025. gnm-198859
Korošec Andrej, Socerb 15, Črni
Kal, osebno izkaznico, št. 001775575.
gnc-198119
Koščak Marija, Medenska cesta 77,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000355180.
gnc-198594
Košir Butinar Anamarija Eva, Donova
cesta 6, Medvode, osebno izkaznico, št.
000773152. gnz-198096
Košir Tone, Razgledna ulica 20, Radlje
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001622822.
gny-198697
Kotnik Mateja, Verd, Krimskega odreda
136, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
001193808. gng-198190
Kovač Janez, Brdo 1, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001869055. gnh-198464
Kovač Matej, Senožeti 32, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
001468508.
gnn-198108
Kralj Domen, Vrhek 5, Tržišče, osebno
izkaznico, št. 001306787. gnm-198684
Kramar Arber, Škoﬂje 2/a, Šentvid pri
Stični, osebno izkaznico, št. 000400153.
gnq-198155
Kranjc Barbara, Triglavska ulica 14,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001716662.
gno-198332
Krasniqi Gjevat, Vodenska cesta 30,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000347968.
gnv-198475
Krese Damjan, Ivanji grad 12, Komen,
osebno
izkaznico,
št.
001884205.
gnu-198326
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Kresović Boris, Kristan vrh 13, Podplat,
osebno izkaznico, št. 000909214. gnj-198337
Krpič Olga, Dolga ulica 16, Moravske
Toplice, osebno izkaznico, št. 000455186.
gnp-198706
Muc Maruša, Šolska ulica 7, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001248107.
gnj-198162
Novačan Andrej Josip, Janežičeva
ulica 10, Maribor, osebno izkaznico, št.
001602542. gnr-198129
Novak Sabina, Drenov grič 39,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000334375.
gnn-198183
Novak Tina, Drenov grič 39, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001222642.
gnm-198184
Ocvirk Ivan, Arclin 80, Škofja vas, osebno
izkaznico, št. 000434730. gnu-198151
Ogorevc Peter, Na Herši 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000378243.
gno-198232
Ogrizek Marijan, Zgornja Hajdina 52,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 000220597.
gnj-198187
Osojnik Maja, Zgornja Hajdina 73,
Hajdina, osebno izkaznico, št. 001795538.
gnl-198185
Pečar Jan, Slomškova ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000899164.
gnr-198104
Peljhan Aleš, Verovškova ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001730038.
gng-198565
Peresson Igor, Kraška cesta 59,
Divača, osebno izkaznico, št. 000046925.
gnw-198324
Pfeifer Franc, Nizka 26, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 001297970.
gnc-198694
Planko Andrej, Žegar 28, Prevorje, osebno
izkaznico, št. 000104928. gnq-198180
Podržaj Grega, Tomšičeva cesta 19,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000857077.
gng-198165
Podvinski Simon, Dolenje Kamence
5, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
000396236. gns-198803
Pongrac Robert, Javornik 59, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001223811.
gnx-198123
Potočnik Albin, Stara ulica 28, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000985754.
gnc-198194
Prah Adolf, Cesta na Grad 64, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001016538.
gnv-198150
Pratneker Dejan, Ul. Frankolovskih žrtev
7, Celje, osebno izkaznico, št. 001660828.
gnk-198811
Premelč Vesna, Gregorčičeva ulica 11/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000955394.
gni-198113
Pučnik Emil, Malna 55, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 000338938.
gnz-198196
Rajh David, Šardinje 44, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 001842431.
gnv-198125
Rakovec Ivan, Bašelj 17, Preddvor, osebno
izkaznico, št. 000863430. gnx-198148
Razgoršek Darijan, Oljčna pot 13/a,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000920307. gns-198528
Razpotnik Primož, Goričica pri Ihanu 12/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000145084.
gnd-198418
Ristič Diana, Rakitna 180, Preserje, osebno
izkaznico, št. 001535769. gnx-198273

Ristič Karmen, Rakitna 180, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001535778.
gny-198272
Ristič Sebastian, Rakitna 180, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001693802.
gnw-198274
Romšak Metod, Groharjeva ulica 12,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000033538.
gnu-198176
Ropret Andrej, Brniška cesta 24,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000458675.
gnq-198805
Rozman Slavko, Wengerlova ulica 6/a,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001430253.
gnt-198527
Seliškar Matjaž, Stara cesta 26,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000558290.
gnp-198181
Sever Franc, Vrhpolje 4, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000538878.
gnt-198227
Skledar Alen, Turjaško naselje 20,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 000994539.
gnd-198793
Sluga Lukec Karmen, Hladilniška pot 1/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001059377.
gns-198103
Smakaj Violeta, Trubarjeva ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001883117.
gnq-198130
Sodja Jožica, Rožnik 4, Turjak, osebno
izkaznico, št. 000860108. gnr-198154
Stolnik Simon, Stržovo 50, Mežica, osebno
izkaznico, št. 001502034. gnc-198619
Strel Katjuša, Trebinjska ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000779821.
gnz-198596
Strle Gregor, Prešernova cesta 37,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001515430.
gnj-198466
Svetek Mirjana, Litijska cesta 222/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000711122.
gnm-198584
Šafara Ivica, Gažon 105, Šmarje, osebno
izkaznico, št. 001604359. gnp-198531
Šalamin Katarina, Gajeva ulica 21, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000852959.
gnn-198708
Šalamon Ivan, Lavričeva ulica 7,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000213364.
gne-198467
Šebenik Jure, Grčarevec 39, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001252534.
gnd-198618
Šefran Jan, Šarhova ulica 34, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000118856.
gnj-198112
Šeme Damijan, Žalna 28, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001722378. gno-198157
Šimac Igor, Pod Škabrijelom 68, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000387557.
gnk-198336
Šinkovec Nela, Ulica na Grad 7/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000034130.
gnx-198098
Šmid Sonja Elizabeta, Šentjakob 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000764494.
gni-198588
Šneler Slavica, Trata XII/1, Kočevje,
osebno
izkaznico,
št.
000495596.
gnh-198689
Šuhel Tina, Cesta v Šmartno 18,
Vojnik, osebno izkaznico, št. 000984442.
gnt-198152
Težak Mirko Imbro, Ob Blažovnici 14,
Limbuš, osebno izkaznico, št. 000346546.
gnn-198133
Tišler Ervin, Cirknica 23/a, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001804138. gnu-198701
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Toman Vesna, Jelovškova ulica 16,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001335707.
gnb-198695
Tomić Dalibor, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000869847.
gnl-198585
Tominec
Polona,
Gorjansko
12,
Komen, osebno izkaznico, št. 001830866.
gnv-198325
Tomše Boris, Mazijeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000207424.
gnv-198600
Tomšič Marija, Celovška cesta 123,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000185230.
gnn-198583
Toplak David, Špičnik 7, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 001856364.
gnt-198327
Tunanović Mile, Kolodvorska cesta 6,
Kanal, osebno izkaznico, št. 001902339.
gnl-198335
Urbanc Anja, Koroška ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000193745.
gne-198117
Uršič Marjan, Gostinca 2, Podčetrtek,
osebno
izkaznico,
št.
001851726.
gnm-198709
Varga Denis, Filovci 7, Bogojina, osebno
izkaznico, št. 001350315. gnd-198193
Vengust Uroš, Klavčičeva 8, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000705357.
gnp-198431
Vidic Ivan, Rozmanova ulica 58, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000846517. gnb-198120
Vilčnik Martin, Žabjak 53, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001307006. gnk-198186
Vodan Jasna, Očeslavci 28/a, Spodnji
Ivanjci, osebno izkaznico, št. 000207696.
gno-198807
Vodopivec Franc, Selce 67, Pivka, osebno
izkaznico, št. 000659276. gnf-198541
Voroš Irma, Dolga vas, Vaška ulica 91,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001580886. gnf-198691
Vrezovnik Barbara, Ulica Tončke
Čečeve 22, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000031223. gnb-198099
Vrtovec Bojan, Cesta na postajo 79,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000991171. gnb-198595
Vuk Blaž, Dupleška cesta 5, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001551653.
gnh-198139
Weizerl Angela, Ulica Arnolda Tovornika
6, Maribor, osebno izkaznico, št. 000176816.
gnp-198131
Werbole Darko, Preglov trg 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000742086. gnj-198562
Zadnik Nataša, Podlubnik 148, Škofja Loka,
osebno izkaznico, št. 001020861. gns-198703
Zadnikar Miran, Belska cesta 15,
Preddvor, osebno izkaznico, št. 000299072.
gnn-198683
Zajec Angela, Grumova cesta 7, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 000393640.
gnw-198674
Završnik Anica, Naselje heroja Maroka 17,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001855608.
gnj-198687
Zlatković Danijel, Zgornje Škoﬁje 95,
Škoﬁje, osebno izkaznico, št. 001848744.
gnn-198533
Zorc Klemen, Vrhniška cesta 1, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000362051.
gnf-198841
Zorman Peter Simon, Gačnik 81,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
000768781. gnt-198702
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Zorzut Sonja, Plave, Vojkova ulica 24,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000263625. gnw-198174
Zorzut Vladko, Plave, Vojkova ulica 24,
Ankaran – Ankarano, osebno izkaznico, št.
000252277. gny-198172
Žabota Horvat Majda, Slovenska ulica
46, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001501695. gno-198707
Žagar Tadeja, Hrušica 22, Hrušica, osebno
izkaznico, št. 001716214. gnt-198477
Žmitek Stanislav, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000133400.
gnp-198106
Žorž Lidija, Oševljek 35, Renče, osebno
izkaznico, št. 001694175. gnz-198796
Žunko Miran, Kidričeva ulica 7/c,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001610479.
gnu-198551

Vozniška dovoljenja
Ahlin Robert, Gasilska ulica 5, Višnja
Gora, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1435462, reg. št. 23206, izdala UE
Grosuplje. gnm-198284
Antolič Andrej, Ljubljanska cesta 39,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1483169, reg. št. 17556, izdala UE
Grosuplje. gnu-198276
Antolič Veronika, Ljubljanska cesta
39, Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S829056, reg. št. 13445, izdala UE
Grosuplje. gnt-198277
Arnšek Žiga, Zabukovje 73, Zabukovje,
vozniško dovoljenje, št. S 2190402, reg. št.
12690. gnf-198441
Bastič Domen, Cesta II/5, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 858670, reg. št.
21217, izdala UE Velenje. gny-198651
Bažec Gašper, Želimlje 84, Škoﬂjica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1418214,
reg. št. 231836, izdala UE Ljubljana.
gno-198857
Bensa Andrej, Šempas 167b, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. ABF, št. S1130596,
reg. št. 7820, izdala UE Nova Gorica.
gnx-198173
Berčič Tina, Pokopališka ulica 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1612418, reg. št. 179634,
izdala UE Ljubljana. gnp-198606
Bergant Mojca, Stara Loka 149, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. bgh,
št. s 1438191, izdala UE Škofja Loka.
gnt-198252
Berger Juš, Zelena pot 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1990250, reg. št. 196661, izdala UE
Ljubljana. gnw-198724
Beriša Adem, Brege 31, Leskovec pri
Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 15978. gnk-198836
Biček Martina, Knape 11, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1438191, izdala
UE Škofja Loka. gnq-198405
Blačevič simon, Vrtna ulica 4, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 10500, izdala UE Izola. gnw-198149
Blažko Marko, Lokavec 124c, Ajdovščina,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S1599589, izdala UE Ajdovščina.
gnv-198625
Boršič Alen, Cankarjeva ulica 9bn,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, reg. št. 22127, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gnf-198666
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Briški Katja, Slamnikarska cesta 1a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2021235, reg. št. 41139,
izdala UE Domžale. gnt-198727
Budja Mirko, Kuršinci 41, Mala Nedelja,
vozniško dovoljenje, kat. AFGH, št. S 232410,
izdala UE Ljutomer. gng-198815
Cestnik Sara, Marija Reka 41, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1438839,
izdala UE Žalec. gnn-198433
Čerček Aljaž, Maistrova ulica 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1188582,
izdala UE Ptuj. gnx-198573
Ćehić Husein, Knobleharjeva ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2136093, reg. št. 207192, izdala UE
Ljubljana. gnh-198714
Divjak Andreja, Plintovec 5 c, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001484679, reg. št. 13250. m-1093
Djukić Emina, Cesta na Svetje 3, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1761994, reg. št. 219724, izdala UE
Ljubljana. gns-198478
Draksler Antonija, Zasavska 36/a, Kranj,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
BFGH, št. S 809395, reg. št. 17950, izdala UE
Kranj. gnq-198605
Duša Gašper, Volče 28, Tolmin, vozniško
dovoljenje, št. S001626851, izdala UE Tolmin.
gnf-198366
Dvoršak Bogomir, Na Gaj 29, Bresternica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1092619, reg. št. 110017, izdala UE Maribor.
gnu-198626
Elmazi Zekri, Planinska cesta 19/ak,
Sevnica, vozniško dovoljenje, št. S 1309449,
reg. št. 8030. gnl-198660
Felkar Srečo, Lendavska 5, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S1742488,
reg. št. 26998. gnl-198560
Ferdinand Lipej, Kumarjeva 3, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg. št.
6778, izdala UE Izola. gnl-198360
Fir Alja, Gotna vas 50, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2209290, reg. št. 45996. gnc-198569
Franko Frančeskin, Puntarjeva 3, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 28875, reg. št. 14017. gnn-198358
Gerbec Marija Mojca, Zabočevo 20,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 10182, izdala UE
Vrhnika. gnh-198789
Glavina Boris, Župančičeva ulica 4, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S28388, reg. št. 30091, izdala UE Koper.
gnc-198394
Globočnik Poje Helena, Gača 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 15667, reg.
št. 5251, izdala UE Ljubljana. gnw-198749
Golmajer Peter, Novo Polje, cesta II/9,
Ljubljana-Polje, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S544307, reg. št. 43827, izdala
UE Ljubljana. gnd-198393
Gregorc Emilijan, Bezovje 1, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1511558. gnv-198200
Gregorinčič Violeta, Ključarovci 22, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHF, št. S 1704003, reg. št. 9467,
izdala UE Ljutomer. gni-198763
Gruden Vladko, Idrija pri Bali 68, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1461434, reg. št. 4564. gnh-198364
Gutnik Marjetka, Betajnova 15, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 11810, izdala UE Vrhnika. gnd-198243
Gutnik Peter, Betajnova 15, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHC,
reg. št. 7746, izdala UE Vrhnika. gnf-198241

Habinc Perko Lidija, Medvedova 6,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 1935, izdala UE Kamnik. gnv-198225
Halilagić Samir, Levarjeva ulica 53,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1617377, reg. št. 256620, izdala UE
Ljubljana. gnp-198756
Hanc Antun, Muretinci 50, Gorišnica,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št. S
1883729, izdala UE Ptuj. gnk-198761
Hašić Zemina, Kamniška 12, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1313383, reg. št. 20772, izdala UE Kamnik.
gnn-198158
Homar Andraž, Štepanjska cesta 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2147096, reg. št. 269666,
izdala UE Ljubljana. gnc-198219
Horvat Marjan, Žadovinek 25, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 9371. gns-198653
Ignjatović Marjan, Teslova 1, Piran –
Pirano, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S66642, reg. št. 13749, izdala UE
Piran. gnc-198269
Imperl Jože, Ledina 69, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
13245. gny-198497
Jagodic Anton, Einspielerjeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1365155, reg. št. 231801, izdala UE
Ljubljana. gni-198617
Jaklič Angela, Bičkova ulica 3, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 639530,
reg. št. 1479, izdala UE Kranj. gnd-198768
Jakopin Medeja, Šišenska cesta 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1227335, reg. št. 11234, izdala UE Trebnje.
gnh-198339
Janc Jernej, Maistrova ulica 28, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2018918, reg. št. 37335. gne-198217
Janoš Janez, Šentvid pri Stični 149,
Šentvid pri Stični, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S2023049, reg. št.
12254, izdala UE Grosuplje. gnd-198868
Jenko Ana, Hruševska cesta 70a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2086904, reg. št. 143052, izdala UE
Ljubljana. gnx-198423
Jeraj Klemen, Jegriše 48, Vodice, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1371320, reg. št.
235612, izdala UE Ljubljana. gnu-198301
Jezovšek Boštjan, Krajnčica 34, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1288909,
izdala UE Šentjur pri Celju. gne-198442
Kadribašić Sulejman, Glinškova ploščad
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGHCE, št. S 1710316, reg. št.
255184, izdala UE Ljubljana. gng-198290
Kaluđerović Štefan, Ulica ob kapelici
27, Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
S1476932, reg. št. 34848. gni-198167
Kasumović Senahid, Novi log 19,
Hrastnik, vozniško dovoljenje, št. S1500182.
gnp-198581
Kikec Vladimir, Jakobovo naselje 5,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, št.
S837792, reg. št. 20259. gnr-198554
Klemenc Barbara, Kardeljev trg 2,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1022689, reg. št. 16983, izdala UE Velenje.
gnp-198306
Kljun Anton, Studeno 11, Nova
Vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1344352, reg. št. 9696, izdala UE Cerknica.
gng-198065
Kmetec Mitja, Krčevina pri Vurbergu 89d,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S1481298, izdala UE Ptuj. gnv-198575
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Kmetič Mira, Sopota 34, Podkum,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2131505, izdala UE Zagorje ob Savi.
gni-198213
Kobal Jurij, Dermastijeva ulica 27,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1748615, reg. št. 24863,
izdala UE Domžale. gnc-198494
Kolar Nataša, Čopova 3, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1520424, reg. št.
48794. gnv-198825
Kondrič Horvat Vesna, Knezova ulica
37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2087332, reg. št. 199216,
izdala UE Ljubljana. gng-198490
Kopač Marta, Celovška cesta 161,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S514358, reg. št. 90768, izdala UE Ljubljana.
gnu-198801
Korez Karmen, Spodnje Gameljne 39,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1827678, reg. št. 177549, izdala
UE Ljubljana. gnn-198858
Kosmina Milivoj, Gorjansko 20, Komen,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 5764,
izdala UE Sežana. gnc-198769
Koščak Marija, Medenska cesta 77,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1763289, reg. št. 61565,
izdala UE Ljubljana. gnk-198286
Kozlar Igor, Betnavska 32, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1910382, reg. št. 106150, izdala UE Maribor.
gnd-198443
Kožuh Simona, Zminec 61, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1652211,
izdala UE Škofja Loka. gnz-198421
Kralj Domen, Vrhek 5, Tržišče, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
13406, izdala UE Sevnica. gno-198482
Kralj Terezija, Gregorčičeva 18, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S136934,
reg. št. 1898, izdala UE Kranj. gny-198572
Kramer Tomislav, Pepelno 4, Šmartno v
Rožni dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1233587, reg. št. 28339. gnr-198304
Krpič Sašo, Britof 148, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEH, št. S271814, reg. št.
31191, izdala UE Kranj. gnb-198578
Kunaver Maja, Prečna ulica 19,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001464805, reg. št. 35896, izdala UE
Domžale. gnl-198735
Kupšek Mateja, Bizjakova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1458963, reg. št. 182407, izdala UE
Ljubljana. gne-198342
Kušter Leon, Trebinjska 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1917118, reg. št. 241327, izdala UE
Ljubljana. gnn-198408
Lakovič Gianni, Župančičeva 23,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. SI35450, reg. št. 17368.
gnl-198160
Leban Gorazd, Rada Simonitija 4, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. AB, reg. št.
39303, izdala UE Nova Gorica. gnx-198773
Leban Julija, Vrtojbenska cesta 47,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, št.
S2178329, reg. št. 47062, izdala UE Nova
Gorica. gnk-198161
Leber Silvester, Orehova cesta 38,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 167036, reg. št. 7780, izdala
UE Maribor. gnj-198312
Lemajič Drago, Čanžkova ulica 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 1379593, reg. št. 35401, izdala UE
Maribor. gnw-198199

Lindič Alojz, Klenovik 17, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
1979079, reg. št. 3391, izdala UE Novo
mesto. gny-198772
Lombar Mihael, Olševek 40, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1392674, reg. št. 41286, izdala UE Kranj.
gni-198317
Lukač Alenka, Velike loče 2, Materija,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
17445, izdala UE Sežana. gne-198171
Lukanović Nina, Cesta ob barju 56a,
Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1945777, reg. št. 265253, izdala UE
Ljubljana. gnl-198860
Majdak Starc Sabina, Ulica OF 7, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 64458, reg. št. 49866
– duplikat. gnm-198159
Malek Matjaž, Ulica bratov Greifov
8, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1909772, reg. št. 90469,
izdala UE Maribor. gnl-198210
Marinič Valter, Snežeče 4, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABCDEF, št.
S118301, reg. št. 24564, izdala UE Nova
Gorica. gns-198153
Merlin Milan, Dolenje Kamence 56, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1648335, izdala UE Novo mesto.
gnp-198356
Merzdovnik
Monja,
Dovže
56a,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001041036, reg. št. 13945, izdala UE
Slovenj Gradec. gnd-198343
Meško Martin, Tavčarjeva ulica 7, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
reg. št. 10805, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnc-198719
Mežan Valerija, Grajska 48, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S1879031, reg. št.
16801. gnv-198775
Miklavčič Sergij, Zazid 45, Črni Kal,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1771472, reg. št. 42638, izdala UE Koper.
gnv-198875
Mikolič Simon, Kurirčkova 39, Miklavž na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1127764, reg. št. 41860, izdala
UE Maribor. gno-198657
Milač Saša, Zgornje Pirniče 12,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1488420, reg. št. 244231, izdala UE
Ljubljana. gni-198288
Mlakar Jana, Pot sodarjev 26, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1992160, reg. št. 168776, izdala UE
Ljubljana. gnh-198864
Molek Martin, Trnovec 3, Metlika, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S1545752, reg.
št. 5331, izdala UE Metlika. gnt-198552
Mravljak Marijan, Kompole 193, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 629554,
reg. št. 6933. gnt-198652
Mrgole Leonida, Kersnikova 6, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
5253816, reg. št. 10227, izdala UE Kamnik.
gnd-198293
Mrnar Jože, Tihaboj 5, Gabrovka, vozniško
dovoljenje, kat. BCEGH, št. S1629799, izdala
UE Litija. gnv-198425
Muhovec Zdenka, Zabreznica 24,
Žirovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S138318, izdala UE Jesenice. gnp-198156
Murko Zlatko, Krčevina pri Vurbergu
123, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1910400, izdala UE Ptuj.
gnu-198576
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Novak Gabrič Andreja, Gubčeva ulica 4,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg.
št. 10751. gnm-198434
Novak Robert, Lukežiči 33b, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1754487, reg. št. 44442, izdala UE Nova
Goorica. gnz-198571
Novak Simon, Brodarjev trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1415030, reg. št. 14777, izdala UE Ljubljana.
gnj-198237
Novinšek Tadej, Prežihova 15, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16798, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnm-198359
Ogorevc Peter, Na Herši 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S1988797, reg. št. 180191, izdala UE
Ljubljana. gnp-198231
Ojstršek Žnidaršič Danica, Vojkova 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
783069, reg. št. 19521. gng-198315
Oražem Primož, Runarsko 7, Nova
Vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1427628, reg. št. 9414, izdala UE Cerknica.
gnq-198330
Ozebek Darjan, Most na Soči 38, Most na
Soči, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1842242, reg. št. 6157, izdala UE Tolmin.
gnq-198280
Pajič Tadej, Hrenova ulica 19, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2081033, reg. št. 233186. gnk-198840
Panič Nace, Primorska ulica 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1795123, reg. št. 259920, izdala UE
Ljubljana. gnj-198287
Pantner Janez, Straže 81, Mislinja,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S001446545, reg. št. 12058, izdala UE
Slovenj Gradec. gnc-198869
Pavlič Emilija, Pot v gaj 7, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 2784, reg. št. 14997. gnc-198369
Peljhan Aleš, Verovškova ulica 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2089872, reg. št. 121984, izdala UE
Ljubljana. gnf-198616
Pertinač Bogdan, Cesta Kozjanskega
odreda 74, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1289039, izdala UE Šentjur pri
Celju. gnx-198498
Pobežin Martin, Partizanska cesta 27,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
ABCDEGH, št. S001592321, reg. št. 1334,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gns-198628
Podvinski Simon, Dol. Kamence 5,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S1416922, izdala UE Novo mesto.
gno-198357
Potisk Simon, Podgorska 8, Kočevje,
vozniško dovoljenje, št. S 1655173, reg. št.
10612, izdala UE Kočevje. gnh-198664
Povše Branka, Velike Poljane 5, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001648054, reg. št. 17908, izdala UE Novo
mesto. gnx-198748
Prevc Matjaž, Rožna dolina, Cesta V/36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1992207, reg. št. 107726,
izdala UE Ljubljana. gnk-198436
Pristovnik Jože, Stanovsko 24, Poljčane,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEFGH, št.
S 000478553, reg. št. 4310, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-1092
Pucelj Katja, Brilejeva ulica 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1342898,
reg. št. 230674. gnp-198731
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Redenšek Janez, Potrčeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1995592, reg. št. 267109, izdala UE
Ljubljana. gno-198507
Rep Dejan, Ponikva 42, Ponikva,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1884113, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnk-198211
Rešek Janez, Rožna dolina, cesta I/7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1865735, reg. št. 193926,
izdala UE Ljubljana. gns-198603
Ristič Karmen, Rakitna 180, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1483053, reg. št. 15663, izdala UE Vrhnika.
gne-198271
Rozmanič
Branko,
Begunje
na
Gorenjskem 161, Begunje na Gorenjskem,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1618982, reg. št. 13947. gne-198767
Rožič Metka, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1328100,
reg. št. 227792, izdala UE Ljubljana.
gnk-198411
Rožman Uroš, Dolnja Počehova 29,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 002061412, reg. št. 13004,
izdala UE Pesnica. m-1111
Rugelj Dejan, Medvedova cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1828259, reg. št. 176105, izdala UE
Ljubljana. gnj-198816
Sančanin Darja, Bukovlje 58, Stranice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1451225.
gnd-198643
Savič Danijela, Pod kostanji 24, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1786927.
gnu-198451
Sedlar Anton, Novo polje, Cesta I/37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2085509, reg. št. 68029, izdala UE
Ljubljana. gnd-198218
Sever Jože, Globočnikova 18, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2159182, reg. št. 964. gno-198582
Skledar Alen, Turjaško naselje 20,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1546820, reg. št. 13735, izdala UE
Kočevje. gny-198201
Skubic Maja, Ulica Malči Belčeve 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1989533, reg. št. 129015, izdala UE
Ljubljana. gne-198492
Sluga Jožica, Jagnjenica 49, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 201585.
gns-198828
Smrke Helena, Ilirska ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1873429, reg. št. 94989, izdala UE
Ljubljana. gns-198728
Sorbara Mirko, Pivška 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1647265,
izdala UE Postojna. gnl-198564
Stanko Branko, Farčnikova 79, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, št. S 2037566,
izdala UE Zagorje ob Savi. gnq-198430
Sternad Miroslav, Trubarjeva 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
441721, reg. št. 79199, izdala UE Maribor.
gnp-198456
Strnad Erika, Cesta 3. jilija 1, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 21902.
gnn-198633
Suljanovič Said, Cesta 1. maja 65,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S1468899, reg. št. 9201 – duplikat.
gnf-198566
Svetek Mirjana, Litijska cesta 222/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
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št. S 1943458, reg. št. 196289, izdala UE
Ljubljana. gnf-198416
Šega Janez, Dragomer, Pot za stadion 5,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1813609, reg. št. 3749, izdala UE Vrhnika.
gnb-198820
Šeruga Katarina, Žgečeva ulica 6,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S510309, izdala UE Ptuj. gny-198422
Šimac Igor, Pod Škabrijelom 68, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1805005, reg. št. 26476, izdala UE Nova
Gorica. gni-198163
Škoberne Marjan, Reštanj 97, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
130134. gnd-198668
Štante Petra, Knafelčeva 34, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1378992,
reg. št. 112707. gnt-198202
Štern Ožbolt, Huje 27, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h FGH, št.
S1700727, reg. št. 55659, izdala UE Kranj.
gnb-198170
Štrozak Nataša, Vandotova ulica 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2140622, reg. št. 273248, izdala UE
Ljubljana. gny-198347
Štrucl Borut, Hrastje 23, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1278412, reg. št.
115995, izdala UE Maribor. gnj-198612
Šuc Gorazd, Prvomajska 110, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1280005, reg. št. 38687, izdala UE Nova
Gorica. gnr-198579
Šuklje Stanislav, Pot na Gorjance 21,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6488, izdala UE Novo mesto.
gnq-198580
Tatarević Alma, Volodjeva 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1073139, reg. št. 108882, izdala UE Maribor.
gni-198313
Todorović Dragan, Trubarjeva cesta 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2094727, reg. št. 121624, izdala UE
Ljubljana. gnm-198609
Tomšić Marija, Celovska cesta 123,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2032690, reg. št. 157827. gnw-198449
Ulaga Primož, Pot sodarjev 26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 12947485, reg. št. 121204, izdala UE
Ljubljana. gng-198865
Urbančič Pevc Andrejka, Ulica Hermana
Potočnika 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1616032, reg. št.
185213, izdala UE Ljubljana. gny-198401
Vajsbaher Jernej, Apače 27, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1812153, izdala UE
Ptuj. gnb-198270
Vodnik Kristina, Ulica 9. maja 13, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1277771, reg. št. 116382, izdala
UE Maribor. gnf-198316
Vrezovnik Barbara, Ulica Tončke Čečeve
22, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2141470, reg. št. 207894, izdala UE
Ljubljana. gnw-198874
Vučinić Zoran, Fazanska 4, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. B, št.
SI 54105, reg. št. 7463, izdala UE Piran.
gnk-198561
Weingerl Dare, Zg. Bela 14, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
188908, reg. št. 12464, izdala UE Kranj.
gnj-198762
Zadnikar Miran, Belska cesta 15,
Preddvor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.

S 1401676, reg. št. 1310, izdala UE Kranj.
gnc-198669
Zalar Damijan, Ižanska cesta 289,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1107140, reg. št. 211546, izdala UE
Ljubljana. gnr-198479
Zupančič Lidija, Zidani Most 23, Zidani
Most, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1907214, reg. št. 13978, izdala UE Laško.
gnk-198361
Zupančič Slavica, Cesta 4. julija 67,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5850. gno-198307
Žepič Miha, Bistrica 4, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S002155932, reg.
št. 11800. gnd-198568
Živec Klara, Veliki dol 2, Dutovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16790, izdala
UE Sežana. gnd-198168
Žlebnik Žana, Gospejna 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444253, reg. št. 110996, izdala UE Maribor.
gny-198447
Žorž Cvetko, Bernetičeva 18, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABCD,
št. SI 60289, reg. št. 22618, izdala UE Koper.
gny-198097
Žulič Alojzij, Reška ulica 25, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
891516, reg. št. 35085, izdala UE Ljubljana.
gnv-198450

Zavarovalne police
Arko Tomaž, Gorenje 96, Stara Cerkev,
zavarovalno polico, št. 26675, izdala
zavarovalnica Tilia. gny-198822
Cafuta Alojz, Povodnova 12, Ptuj,
zavarovalno polico, št. A0 735761, bonus
50%, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-1097
Car Mario, Seidlova cesta 58, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 40 251763.
gnq-198255
Čuček Tina, Pod Trško goro 71, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 247739.
gnp-198256
Hass Zvonko, Ljubljanska 44, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. A0 831870,
bonus 50%, izdala zavarovalnica Slovenica.
m-1098
Jakša Jože, Zajčji vrh 1, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 1408777, izdala
zavarovalnica Adriatic. gnx-198073
Kapš David, Krajčeva 44, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 041028355, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnw-198074
Klajder d.o.o., Mikuževa 7, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 282704, izdala
zavarovalnica Tilia. gnq-198834
Kolmanič Aleksandra, Geregja vas
106, Hajdina, zavarovalno polico, št.
00101735654,
izdala
zavarovalnica
Slovenica d.d. gny-198372
Križevac Sead, Koroška cesta 26, Šoštanj,
zavarovalno polico, št. 00101739697, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnk-198786
Mesar Gregor, Šepulje 1/c, Sežana,
zavarovalno polico, št. 273147, izdala
zavarovalnica Tilia. gns-198503
Mihelič Jože, Gerbičeva 50, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. AO 788318, zelena
karta št. 566503, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnq-198730
Obu Matej, Šmartno ob Paki 130, Šmartno
ob Paki, zavarovalno polico, št. 40 281496,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnk-198386
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Ogrinc Martin, Čevljarska ulica 8, Domžale,
zavarovalno polico, št. 41401000867, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnu-198226
Ostrež Peter, Kresniške Poljane 23/a,
Kresnice, zavarovalno polico, št. 288021,
izdala zavarovalnica Tilia. gng-198765
Ramčilović Esad, Kodova ulica 9,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. AO 795234,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnn-198341
Sajovic Jože, Ul. Franca Barleta 6,
Cerklje na Gorenjskem, zavarovalno polico,
št. 320653, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnm-198509
Starman Škofja Loka d.o.o., Godešič
14a, Škofja Loka, zavarovalno polico, št. AO
771141, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnf-198395
Štemberger Aljaž, Koblarji 13, Stara
Cerkev, zavarovalno polico, št. 40 271857,
za vozilo z reg. oznako LJ E1-00L.
gnm-198634
Verbič Alojzij, Podboršt 2, Šentvid pri
Stični, zavarovalno polico, št. AVO 265624.
gnv-198075
Verbič Žiga, Podboršt 2, Ivančna Gorica,
zavarovalno polico, št. 265665, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gny-198072
Vujanovič Milan, Ulica Rudija Papeža 34,
Kranj, zavarovalno polico, št. 307496, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-198068
Wenzel Aleš, Ritoznoj 9, Slovenska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 625118,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-1113
Žulič Martin, Polje, cesta XII / 4, LjubljanaPolje, zavarovalno polico, št. 1044308, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnb-198345

Spričevala
Aćimović Sanja, Preglov trg 13, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Moste.
gnc-198294
Antonič Tatjana, Porabska 8, Gornja
Radgona, spričevalo 3., 4. letnika in
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
F.M. Ljutomer, izdano leta 1981 in 1982.
gni-198092
Anzeljc
Marjan,
Agrokombinatska
cesta 21, Ljubljana, maturitetno spričevalo
Gimnazija Nova Gorica, izdano leta 1974.
gnv-198800
Artiček Radovana, Kamenškova 32,
Maribor, diplomo Srednje družboslovne šole
v Mariboru, izdano leta 1988. m-1116
Auguštin Simona, Kidričeva 6, Ruše,
spričevalo 1. in 2. letnika Gostinske šole v
Mariboru, izdano leta 1991,1992. m-1110
Babič Dejan, Podlubnik 153, Škofja
Loka, spričevalo 2. letnika Srednje šole za
strojništvo, izdano leta 2005. gnt-198752
Babič Dijana, Podlubnik 153, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka,
izdano leta 2005. gnw-198753
Babnik Sonja, Hrušica 58/B, Hrušica,
diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost – smer komercialni tehnik, št. 91/K,
izdana leta 1987, na ime Zavratnik Sonja.
gnw-198499
Bajt Aleksander, Goriške fronte 78a,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o zaključnem
izpitu EGŠC Nova Gorica, izdano leta 1976.
gnw-198524
Balažek Danijel, Gornja ulica 38, Gaberje,
Lendava – Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu Dvojezične srednje šole Lendava,
izdano leta 1998. gnq-198784

Banjac Marinko, Klemenčičeva ulica
3, Ljubljana, indeks, št. 21016298, FDV.
gnf-198191
Bastl Ivana, Valvasorjeva 10, Celje,
indeks, št. 1130120567. gnz-198771
Bednjički Adelina, Apače 40, Lovrenc
na Dravskem polju, spričevalo 1. letnika
Tehnične kmetijske šole na Ptuju – smer
cvetličar, izdano leta 2004,2005. m-1100
Belna Lilijana, Lutverci 95, Apače, indeks,
št. 81626117, izdala Ekonomska poslovna
fakulteta v Mariboru. gnw-198299
Bergant Blaž, Ledine 40, Nova Gorica,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo, izdano leta
2004. gnr-198279
Berložnik Tanja, Zadrečka c. 13, Nazarje,
spričevalo Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Celju, izdano leta 2002, 2003 in
2004. gnr-198454
Biček Martina, Knape 11, Selca, indeks,
št. 31220007, izdala Fakulteta za farmacijo
v Ljubljani. gnp-198406
Bidaj Mergita, Meljska cesta 93, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje strojne in
poslovne šole v Mariboru, izdano leta 2003.
m-1118
Birsa Jaka, Ižanska cesta 60, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2004. gni-198413
Bitenc Matjaž, Finžgarjeva 34, Kranj,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Kranj.
gny-198251
Bizjak Lea, Bašelj 77, Preddvor,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Kranj.
gnb-198145
Blagovič Neja, Volkmerjeva 30, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Ljudski vrt.
gnu-198526
Bremec Borut, Cankarjeva 58, Nova
Gorica, spričevalo od 1. – 6. razreda OŠ
Milojke Štrukelj. gnm-198259
Brilej Franc, Log 12, Hrastnik, spričevalo
o končani OŠ Zasavske ljudske univerze v
Trbovljah, izdano leta 1989. gnh-198764
Buda Špela, Lepodvorska ulica 2,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2000. gnr-198829
Bukšek Kristina, Kersnikova cesta
5, Grosuplje, spričevalo o končani OŠ
Izobraževalnega centra Cene Štupar v
Ljubljani, izdano leta 2004. gni-198263
Bunič Tjaša, Celovška cesta 287,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
ekonomske šole Ljubljana, izdano leta 2005.
gnl-198493
Butina Gašper, Tesovnikova ulica 76/a,
Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole za oblikovanje in fotograﬁjo v Ljubljani,
izdano leta 1999 in 2000. gnq-198205
Cepec Simona, Podvelka 18, Podvelka,
spričevalo 2. letnika Srednje tekstilne šole
– smer frizer, izdano leta 2003. gnu-198826
Cerkovnik Katja, Deteljica 9, Tržič,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomsko –
turistične šole Radovljica, izdano leta 2000.
gnq-198459
Časar – Hadžialjevič Alida, Prušnikova
19, Ljubljana-Šentvid, spričevalo 1. letnika
Aškerčeve gimnazije, izdano leta 2000.
gnu-198851
Čebašek Lea, Verje 72, Medvode,
spričevalo 2. letnika Srednje frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 2004. gnu-198676
Černe Nataša, Mačkovci 32, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Rudolf Maister Kamnik – smer ekonomsko
komercialni tehnik, izdano leta 2000.
gnw-198774
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Ćehić Mustafa, Marjanovac, Velika
kladuša, BIH, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala 1., 2 in 3. letnika Poklicna
kovinarska šola – smer avtoklepar, izdano
leta 1977, 1978 in 1979. gne-198867
Ćondić Ivan, CMD 17, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu Ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 1995. gnn-198383
Dakskobler Matej, Petrovo Brdo 6,
Podbrdo, spričevalo 4. letnika Tehniške
gimnazije v Novi Gorici, izdano leta 2005.
gne-198667
Damiš Dejan, Gosposvetska cesta
33, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-1101
Diklič Sara, Cvišlerji 19, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kočevje,
izdano leta 2003. gnp-198781
Djinaj Mevlide, Keleminova 9, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje teks. šole –
smer frizer v Mariboru, izdano leta 2003.
m-1121
Dolar Anita, Slape 103, Ljubljana-Polje,
indeks, št. 04025521, izdala Visoka upravna
šola v Ljubljani. gnz-198246
Dolinšek Dina, Šercerjeva 8, Slovenj
Gradec, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem, izdano leta 1992 in 1993.
gnk-198536
Dragan Erik, Kriška ulica 14, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. letnika Srednje lesarska šola Škofja Loka,
izdano leta 2004. gnw-198224
Drinovec Tatjana, Podbrezje 3, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2002. gnv-198400
Dubokovič Jan, Seškova 10, Medvode,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Kranj,
izdano leta 2005. gnu-198876
Duša Erika, Čagošče 3B, Šentvid
pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Novo mesto, izdano
leta 1995. gny-198351
Đurić Tanja, Preglov trg 11, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Center za pošto,
telekomunikacijo in ekonomijo, izdano leta
2003. gnr-198483
Eržen Igor, Jezerska ulica, Žiri, spričevalo
1. letnika Poklicne kovinarske šole v Škofji
Loki, izdano leta 1981. gns-198228
Faﬂek Doris, Trstenjakova 17, Murska
Sobota, indeks, št. 07020126, izdala
Visoka policijsko varnostna šola v Ljubljani.
gne-198567
Ferlič Violeta, Ciglence 8 a, Spodnji
Duplek, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Maribor, izdano leta 1981,1982. m-1091
Filipčič Patricija, Bizeljska cesta 59,
Brežice, spričevalo 4. letnika Gimnazije in
ekonomske srednje šole Brežice – ﬁnančna
in trgovinska dejavnost, izdano leta 1993.
gnq-198830
Fric Andrej, Garibaldijeva 8, Piran
– Pirano, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 1976. gnn-198862
Fridrih Romana, Gotska ulica 9,
Ljubljana, indeks, izdala Srednja upravno
administrativna šola v Ljubljani. gny-198297
Gaber Željka, Pod lipami 30, Celje,
diplomo Srednje pedagoške šole v Celju,
izdana leta 1968, na ime Brajdič Željka.
gnb-198220
Garb Simona, Tomšičeva 45, Slovenj
Gradec, maturitetno spričevalo Srednje
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ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1994. gnq-198380
Gazvoda
Janja,
Črmošnjice
28,
Novo mesto, spričevalo 1., 2., 3., letnika
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2001, 2002, 2003. gnb-198370
Geisler Ines, Pregljeva 16, Maribor,
spričevalo 3., 4.letnika in spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje trgovske šole
v Mariboru, izdano leta 2000,2001, 2002.
m-1099
Gjurin Primož, Mestni trg 13, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za framacijo in zdravstvo, izdano leta 1992.
gnb-198545
Glazer Vanja, Kozji vrh 7, Podvelka,
spričevalo o zaključnem izpitu SKŠ Muta
– tekstilna, št. 397/99, izdano leta 1999.
gnz-198446
Golubov Aljoša, Preglov trg 7, Ljubljana,
obvestilo o uspehu 2. letnika Sredne šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2003. gnc-198319
Govekar Karmen, Trg Dušana Kvedra 29,
Litija, diplomo Srednje kmetijske šole Grm
Novo mesto, izdana leta 1987. gni-198613
Grčar Urška, Razbor 4/a, Čemšenik,
indeks, št. 28029964, izdala Fakulteta za
matematiko in ﬁziko v Ljubljani. gnr-198604
Grešovnik Sara, Glavni trg 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika Srednje poklicne
ekonomske šole. gnp-198381
Grošelj Matjaž, Majcenova cesta 12,
Trbovlje, spričevalo 8. razreda OŠ Trbovlje,
izdano leta 1995. gno-198082
Grošelj Matjaž, Majcenova cesta 12,
Trbovlje, spričevalo 4. letnika Gimnazije in
EKonomska srednja šola Trbovlje, izdano
leta 1999. gnm-198084
Haložan Vilibald, Cesta na polje 3,
Pragersko, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem – smer gostinski
tehnik, izdano leta 1994, 1995. m-1106
Horvat Martina, Hotavlje 4, Kranj,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole v Kranju – smer
frizer, izdano leta 2002 in 2003. gnh-198614
Ibrišimović Denis, Ulica bratov Učakar 22,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Koseze,
izdano leta 1990. gnt-198602
Janko Blaž, Ljubija 106, Mozirje,
spričevalo 1. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotograﬁjo, izdano leta 2002.
gnc-198794
Jenič Hernandez Barbara Pia, Krimska
ulica 22, Ljubljana, indeks, Srednje
ekonomske šole v Ljubljani leto izdaje 1990.
gnu-198426
Jermol Sebastjan, Most na Soči 81/a,
Most na Soči, spričevalo 3. letnika Srednje
elektrotehnične šole v Ljubljani. gnx-198302
Jež Dominik, Žagarjeva 9, Tolmin,
spričevalo 3. in 4. letnika SŠGT v Ljubljani,
izdano leta 1991 in 1992. gnf-198766
Jovanović Silvija, Glinškova ploščad
8, Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1997,
izdano na ime Osojnik Silvija. gny-198376
Jureš
Dejan,
Franca
Kovačiča
10/a, Ljutomer, spričevalo 5. letnika Šolskega
centra Ptuj – kmetijsko gospodarski tehnik.
gnl-198760
Jureš
Dejan,
Franca
Kovačiča
10/a, Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra na Ptuju – gospodarski
tehnik. gnm-198759
Jus Viktorija, Prešernova 3, Lendava
– Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole, izdano leta 1999.
gni-198513
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Kadunc Marko, Kunaverjeva ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Želimlje. gnv-198350
Kahne Žiga, Tomazinova ulica 3, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 1. letnika Srednje
lesarske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnf-198291
Kelava Dejan, Zikova ulica 5, Kamnik,
spričevalo o končani OŠ Frana Alberhta
Kamnik. gnk-198236
Kendić Mateja, Kozlarjeva pot 1,
Ljubljana, spričevalo 4. in 5. letnika Trgovske
akademije v Ljubljani, izdano leta 1998 in
1999. gnq-198630
Kepic Janez, Podreča 10, Mavčiče, indeks,
št. 41048655, Fakulteta za organizacijske
vede Kranj. gnj-198787
Kerec Marinka, Na polju 6, Miklavž na
Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu Pedagoške gimnazije v Mariboru,
izdano leta 1977. m-1120
Kerš Robert, Na zelenici 6, Celje, diplomo
Srednje šole maršala Tita v Celju, izdano leta
1985. gni-198863
Keršič Aleš, Rupa 12, Kranj, spričevalo 4.
in 5. letnika Šola za strojništvo Škofja Loka.
gnj-198412
Keršič Blaž, Gubčeva 14, Radovljica,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SŠ.
gnd-198522
Kirn Jernej, Ulica mladih borcev 3,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske komercialne šole
Trbovlje, izdano leta 1995. gnv-198375
Klemen Boštjan, Fužine 2, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje elektrotehnične
šole v Ljubljani, izdano leta 1990.
gnx-198223
Klemenčič Polona, Pod topoli 32,
Ljubljana, indeks, št. 419048345, izdala
Fakulteta v Mariboru. gny-198247
Klopčič Jure, Čebulovna ulica 6, Moravče,
spričevalo 2. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
2000. gnj-198137
Kocelj Sebastjan, Pot na Črno 11, Vodice,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani.
gnt-198856
Koderin Rado, Prisoje 2, Koper –
Capodistria, spričevalo 2. letnika EPŠ Koper
– Prodajalec. gno-198282
Kokl Sebastjan, Šafarsko 33, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
in 5. letnika Ekonomske šole v Murski Soboti,
izdano leta 1998 in 1999. gng-198440
Kolar Šeﬁka, Gogalova 10, Kranj,
spričevalo 2. letnika Šole za bolničarje.
gnx-198523
Komljenovič Janja, Radizel, Delavska
ulica 1¸, Orehova vas, indeks, št. 18010721,
izdala FF v Ljubljani. gns-198403
Končina Anton, Velika Štanga 17,
Litija, spričevalo o končani OŠ Franca
Rozmana – Velika Štanga, izdano leta 1965.
gnt-198402
Konjar Jure, Smlednik 82, Smlednik,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2000. gnq-198505
Kopušar Andrej, Kasaze 32, Petrovče,
spričevalo 1. letnika Srednje vrtnarske šole
v Celju, izdano leta 2005. gnr-198204
Koren Robi, XXX. divizije 14, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske in turistične šole v Izoli, izdano
leta 1993. gnf-198716
Korošec Amteja, Dežno 5, Podlehnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Ekonomske šole ŠC Ptuj,

izdano leta 1979, izdano na ime Kurež
Mateja. gnw-198378
Kos Tilen, Tumova 39, Škofja vas,
spričevalo 2. letnika I. Gimazije v Celju,
izdano leta 2004. gnz-198071
Košak Gregor, Drama 24, Šentjernej,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra Novo
mesto. gnj-198262
Košutić Stefana, Morava 14, Kočevska
Reka, maturitetno spričevalo Srednja
trgovska šola v Ljubljani, izdano leta 1997.
gnd-198593
Kovačević Andrejka, Ulica Juleta
Gabrovška 19, Kranj, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne,
obutvene in gumarske šole Kranj, izdano leta
1994. gnc-198244
Kovačič Luka, Zelena 3, Murska Sobota,
spričevalo Gimnazije Murska Sobota, izdano
leta 2004. gnw-198374
Kralj Domen, Vrhek 5, Tržišče, indeks, št.
11080010507, Višja gostinska šola na Bledu.
gnp-198481
Kreﬂ Robert, Pust polje 8, Nazarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra v Celju – poklicna in tehniška strojna
šola, št. 930, izdano leta 1998. gnq-198305
Kren Živa, Chengdujska cesta 18,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Splošne in
strokovne gimnazije, izdano leta 2003.
gnt-198427
Krpan Sanja, Tomšičeva ulica 10,
Lendava – Lendva, spričevalo 1. in 2.
letnika Dvojezične srednje šole v Lendavi.
gny-198751
Kumanič Sandi, Cesta maršala Tita 25,
Jesenice, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
šole Jesenice – strojni tehnik, izdano leta
2003 in 2005. gnx-198548
Lenart Branka, Klavčičeva 10, Kamnik,
spričevalo 8. razreda OŠ Frana Albrehta
Kamnik, izdano leta 1989. gng-198090
Leskovšek Matic, Galicija 73c, Žalec,
spričevalo 3. letnika I. gimnazije v celju,
izdano leta 1998. gnq-198705
Lokatelj Marjan, Zg. Bela 46, Preddvor,
spričevalo 2. letnika Ekonomske šole Kranj
– ekonomski tehnik. gnn-198283
Loparič Mihaela, Kogojeva ulica 1,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1979, izdano na ime Lajtman
Mihaela. gnh-198314
Lukan Mateja, Zlato polje 2b, Kranj,
spričevalo 3. letnika Biotehnične šole –
živilski tehnik. gnx-198377
Maček Ančka, Dragomerška cesta
34, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika
Upravne administrativne šole, izdano leta
1994 in 1999. gnv-198250
Majkić Mitar, Lesno Brdo 10, Horjul,
spričevalo o zaključnem izpitu in spičevalo
3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem. gnh-198489
Majstorović Romana, Panonska 5,
Gornja Radgona, spričevalo o zaključnem
izpitu in spirčevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
F.M. Ljutomer, izdano leta 1983 in 1984.
gng-198094
Mali Marko, Štalčeva ulica 8, Medvode,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Šentvid, izdano leta 1999
in 2000. gny-198722
Marič Urška, Bračičeva 3, Velenje,
spričevalo 4. letnika Srednje vrtnarske šole
v Celju. gnw-198649
Marot Jadranka, Splitska ulica 6,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Šentvid, izdano leta 1996. gnx-198298
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Martinovič Alen, A. Valenčiča 4, Izola
– Isola, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika Srenje kovinarske in
prometne šole v Kopru, izdano leta 1994 in
1995. gnv-198754
Mausra Marko, Dragomer, Mirna pot 3,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnx-198448
Mautinger Milan, Prisoje 2, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
TPSEŠ – ladijski strojnik, izdano leta 1978.
gnd-198268
Mekiš Dejan, Beznovci 37, Bodonci,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šole
Maribor. gnu-198076
Menart Simona, Klanec 9/a, Logatec,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 1992. gnw-198824
Merkun Tina, Kamnik pod Krimom 92,
Preserje, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ledina, izdano leta 1996. gne-198717
Miklavčič Alan, Cesta na Markovec 13,
Koper – Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje kovinarske poklicne šole v
Kopru. gnh-198414
Milošič Eva, Kvedrova 4, Ptuj, spričevalo 1,
2. in 3. letnika Gimnazije Ptuj. gnz-198525
Mirče Mladenov, Potoče 10, Preddvor,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Kranj.
gnh-198389
Mitevski Ema, Marentičeva ulica 16,
Metlika, spričevalo 1. letnika Kmetijske šole
Grm – strokovna gimnazija, izdano leta 2005.
gnn-198758
Mitrovič Igor, Ul. svobode 99, Piran –
Pirano, diplomo Srednje zdravstvene šole v
Izoli, izdana leta 2003. gnf-198791
Mošnik Marija, Golice 14/e, Laze v Tuhinju,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole CDI Univerzum v Ljubljani,
št. 6, izdano leta 1991. gns-198832
Mrak Anja, Mlaška cesta 72, Kranj,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Škofja Loka.
gnj-198512
Nemac Daniel, Marušičeva 19, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika SEPŠ
Koper Ekonomske Gimnazije. gnl-198089
Nikolič Firdesa, Bernetičeva 12, Koper
– Capodistria, spričevalo 2. letnika SZŠI,
izdano leta 1996. gnl-198785
Novak Simona, Kuštanovci 38, Mačkovci,
spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Radenci, izdano leta 1998. gns-198428
Ocvirk Gajšek Eva, Vojkovo nabrežje
31a, Koper – Capodistria, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje pomorske šole Piran, izdano
leta 1993 in 1994, izdano na ime Gajšek Eva.
gnn-198258
Ocvirk Mateja, Breg pri Polzeli 37a,
Polzela, indeks, št. 18031298, izdala
Filozofska fakulteta. gni-198792
Odlazek Marija, Ulica Marjana Nemca 6,
Radeče, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 4. letnika Srednje zobotehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1968, izdano na
ime Vidergar Marija. gnb-198720
Okanović Emir, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Rudolfa
Maistra v Kamniku, št. 927, izdano leta 2003.
gnj-198437
Omanovič Gregor, Žlebe 1/k, Medvode,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani. gnv-198750
Ošlaj Marina, Selo 14, Prosenjakovci
– Partosfalva, indeks, št. 93541885, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-1094

Pajenk Luka, Ulica Molniške čete 7,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole – aranžerski tehnik, izdano leta
1997. gnh-198839
Pajk Silva, Cankarjeve brigade 8, Ivančna
Gorica, spričevalo 3. letnika Trgovske šole
Poljane, izdano leta 1975. gnk-198261
Pantelič Nija, Žaucerjeva ulica 12,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Šolski center
Ljubljana – splošna gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2003. gnc-198198
Pavletič Feručo, Plavje 14/a, Škoﬁje,
spričevalo o končani OŠ Dekani, izdano leta
1969. gnk-198136
Pečar Jan, Slomškova 25, Ljubljana,
indeks, št. 20202248, izdala Pravna fakulteta.
gnk-198240
Pečnik Urška, Celovška cesta 142,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Ljubljana – Šiška, izdano leta 2004.
gno-198207
Pečovnik Aleksander, Prešernov trg
10, Šoštanj, spričevalo 1. letnika Šolskega
centra Velenje – umetniška gimnazija, izdano
leta 2005. gni-198713
Perić Siniša, Tržaška cesta 124, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimanzije
pedagoške smeri Ljubljana, izdano leta 1971.
gnl-198235
Perme Marjan, Pod gozdom, cesta V/18,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol – oddelek oblačilna
stroka, izdano leta 1964. gne-198067
Peterle Maja, Bonini 47a, Koper –
Capodistria, spričevalo 1. in 2. letnika SEDŠ,
poslovni tajnik, izdano leta 2001 in 2002.
gne-198517
Petrovčič Marko, Hotedršica 72, Logatec,
spričevalo o končani OŠ Tabor Logatec,
izdano leta 2001. gnc-198844
Petrović Filip, Pucharjeva ulica 29,
Škoﬂjica, spričevalo 1. letnika ŠCPET v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnq-198755
Pivar Grlec Zdenka, Gančani 156, Beltinci,
diplomo Ekonomske šole, šolsko leto 84/85.
gnb-198495
Planteu Aljoša, Splavarski prehod 5,
Maribor, indeks, št. 22049520, Fakulteta za
šport. gnr-198729
Plateis Marko, Šomat 8, Sladki Vrh,
spričevalo 1. letnika Srednje zdr. šole v
Mariboru, izdano leta 2002. m-1115
Plavec Anel, Cesta na Markovec 8a,
Koper – Capodistria, spričevalo 1, 2, 3 in 4
razreda OŠ Livada Izola. gnx-198798
Plazovnik Mitja, Goriški vrh 31, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Ravne na
Koroškem, izdano leta 2002. gnq-198080
Pleško Nadiža, Pri mostiščarjih 14,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ljubljana – Šiška, izdano leta 2000.
gnt-198452
Pleteršek Bor, Reška 5, Ljubljana,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Vič, izdano
leta 2005. gns-198878
Podkrižnik Dejan, Prod 35, Gornji grad,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gozdarske šole Postojna, izdano leta 2001.
gnn-198783
Pogorelec Špela, Božidarja Jakca 2,
Portorož – Portorose, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. letnika STŠ Koper,
izdano leta 2001. gnm-198521
Potočnik Leja, Gasilska pot 26, Uršna
sela, maturitetno spričevalo in spričevalo 3.
in 4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano
leta 1999 in 2000. gnh-198239
Potočnik Nataša, Adergas 36, Cerklje
na Gorenjskem, spričevalo o končani OŠ
Prežihov Voranc, Jesenice. gnt-198777
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Potočnik Nataša, Adergas 36, Cerklje na
Gorenjskem, indeks, Srednja šola Jesenice.
gns-198778
Potrpin Liljana, Veliko Šorje 72a, Zidani
Most, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo od. 1.-3. letnika Šola za PTT
promet in telekomunikacijo, izdano leta
1980-1983, izdano na ime Najdenič Lilijana.
gng-198265
Pozderec Andrej, Bezjakova 75, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ v
Mariboru – poklic strojni tehnik, izdano leta
1993. m-1114
Praznik Rok, Krekov trg 5, Celje,
spričevalo V – 1134 – I. gimnazije v Celju.
gnj-198362
Premrov Alenka, Brilejeva 1, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Kočevje, št. 1/18A, izdano leta 2005, izdano
na ime Kocjančič Alenka. gnk-198069
Puc Jerica, Podkraj 71, Col, spričevalo 2.
letnika Tekstilne šole – tekstilni konfekcionar
II., izdano leta 1992, izdano na ime Majnik
Jerica. gnr-198079
Pušlar Nina, Malo Hudo 11, Ivančna
Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje šole
Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, izdano leta
2005. gng-198790
Racki Marjan, Pot Hameršak Emila 7,
Dol pri Hrastniku, spričevalo 3. in 4. letnika
TSEŠ Trbovlje, izdano leta 1978 in 1979.
gnq-198530
Radikovič Franjo, Kebetova ulica 8,
Kranj, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
elektro in strojne šole – smer strojni tehnik.
gnp-198510
Radovanovič Dalibor, Ulica svobode 85,
Piran – Pirano, spričevalo 3. letnika Srednje
tehnične šole Koper, izdano leta 2003.
gnm-198788
Redžić Elisa, Sora 29, Medvode,
spričevalo 2. letnika Srednje trgovske šole,
izdano leta 2005. gnd-198718
Renko David, Strahinj 121b, Naklo,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Kranj,
Ekonomske Gimnazije. gni-198388
Richter Maja, Kal – Koritnica 16, Tolmin,
indeks, izdala Srednja ekonomska šola Boris
Kidrič v Ljubljani. gnq-198355
Ropoša Mitja, Strma ulica 9, Limbuš,
spričevalo I. in III. letnika Srednje lesarske
šole v Mariboru, izdano leta 1992, 1994.
m-1125
Rudolf Jaša, Hranilniška ulica 7, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Aškerčeve gimnazije v
Ljubljani, izdano leta 2003. gnz-198846
Rugelj Majda, Dvor 75, Dvor, spričevalo
od 1 do 4. letnika Srednje zdravstvene šole
v Ljubljani, izdano leta 1999, 2000, 2001
in 2002, izdano na ime Pečjak Majda.
gny-198847
Senekovič Martina, Jurovski dol 101,
Jurovski Dol, spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje šola za farmacijo in zdravstvo –
kozmetični tehnik. gnl-198639
Senkiš Mitja, Gabrsko 35, Trbovlje,
spričevalo 2. letnika SŠZ. gnl-198835
Sinković Tanja, Beblerjev trg 6, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1996 in 1997. gns-198853
Skoﬁc Nadja, Orehovlje 24, Kranj,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Škofja Loka.
gnf-198091
Skrlič Erika, Ob stolpu 6, Izola – Isola,
spričevalo 3. letnik Gimnazije Antonjo Sema,
izdano leta 2004. gnr-198854
Skrt Helena, Višnjevik 22, Dobrovo v
Brdih, diplomo SDEŠ Nova Gorica – smer
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ekonomski tehnik, izdano leta 1987 na ime
Erzetič Helena. gnn-198508
Sladič Matej, Ulica Slavka Gruma
80, Novo mesto, indeks, št. 71030121,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnx-198248
Smodiš Mitja, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani – smer
trgovec/prodajalec, izdano leta 1998.
gnb-198870
Smodiš Petra, Istrska cesta 61, Koper
– Capodistria, spričevalo 2. letnika Srednje
zdravstvene šole Izola, izdano leta 2003.
gnk-198661
Sodja Janja, Borštnikova 41, Maribor,
indeks, št. 61125225, izdala Pedagoška
fakulteta. m-1123
Sodja Janja, Borštnikova 41, Maribor,
maturitetno spričevalo III. Gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1996. m-1124
Stare Tomanič Tadeja, Skaručna 23/a,
Vodice, spričevalo 4. letnika CDI Univerzum,
izdano leta 1996. gne-198292
Stepančič Grega, Vojkovo nabrežje 20a,
Koper – Capodistria, spričevalo 2. letnika
Tehniške Gimnazije, Srednje tehniška šola,
izdano leta 2001. gnv-198379
Stojmirov Ubavka, Hrušica 52, Hrušica,
spričevalo 3. letnika Srednje tekstilne in
obutvene šole Kranj. gny-198797
Strnad Živa, Puhtejeva 24, Ljubljana,
indeks, št. 31220117, izdala Fakulteta za
farmacijo v Ljubljani. gni-198438
Stropnik Polona, Cesta prvih borcev 21,
Brestanica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole Celje – smer kemijski
tehnik, izdano leta 1993. gnc-198873
Šabić Aleksander, Gradišče 15a, Vrhnika,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdano
leta 2002, 2003 in 2004. gnx-198848
Šantl Robi, Milčinskega 11, Celje,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 1996. gnn-198208
Šerak Jernej, Žitna ulica 12/e, Beltinci,
spričevalo 4. letnika Šolskega centra za
pošto in telekomunikacije v Ljubljani, izdano
leta 2004. gnz-198821
Škabar Radičević Petra, Cesta na
Markovec 5, Koper – Capodistria, spričevalo
4. letnika Gimnazija Ljubljana Šiška, izdano
leta 2005. gnz-198371
Škaper Urška, Cankarjeva 78, Nova
Gorica, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija
Vege v Idriji. gnl-198264
Škerlak Benjamin, Nemčavci 28a, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ Murska
Sobota, izdano leta 2002. gnj-198387
Škrijelj Almir, Črna pri Kamniku
15, Stahovica, spričevalo 2. letnika
Izobraževalnega centra Cene Štupar v
Ljubljani – pomočnik peka, izdano leta 2005.
gnb-198320
Šlibar Damjan, Vegova uliva 5, Moravče,
spričevalo 2. letnika Srednje gradbene.
geodetske in ekonomske šole, izdano leta
2004. gns-198457
Šondja Rok, Jurkovičeva 11, Radenci,
spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene
šole Rakičan. gnl-198514
Šopić Željko, Kvedrova 6, Koper –
Capodistria, spričevalo o zaključnem izpitu
Tehnične pomorske šole Piran, izdano leta
1978. gnk-198086
Štaher Marjeta, Sv. Primož nad Muto
49, Muta, spričevalo 2. letnika SKŠ – šivilja,
izdano leta 1996. gnm-198209
Štalekar Bojana, Šmartno 95, Šmartno
pri Slov.Gradcu, spričevalo 3. letnika Srednje
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Ekonomske šole Slovenj Gradec, izdano leta
1982. gnj-198087
Štefane Aleš, Pod Hribom 12, Dol pri
Hrastniku, spričevalo 3. letnika Srednje šole
elektrotehnične usmeritve, Srednješolski
center Trbovlje, izdano leta 1983.
gnl-198085
Štefok Tomaž, Pušnikova 13, Maribor,
indeks, št. 93479063, izdala Gradbena
fakulteta v Mariboru. m-1103
Štriker Damijan, Damiševa 9, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1.- 3. letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta
1993-1995. gnc-198519
Štrukelj Matija, Janežičeva cesta 15,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje strojne šole v Ljubljani, izdano leta
1999. gnm-198234
Štupar Ines, Gosposka ulica 2, Celje,
spričevalo o končani OŠ Oskar Kovačič.
gnn-198733
Šturm Jaka, Obrtniška 18, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Koper. gnq-198780
Švabelj Nina, Rusjanov trg 4, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2002. gng-198640
Švajger Anže, Ulica Gubčeve brigade
100, Ljubljana, spričevalo 1. in 2. letnika
Šolskega centra Rudolfa Maistra v Kamniku,
izdano leta 1999 in 2001. gnp-198506
Tomšič Agata, Morova ulica 25, Izola
– Isola, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Gianrinaldo Carli Koper, izdano leta 2003.
gny-198147
Toplak Denis, Morje 127, Fram, spričevalo
1.,2. in 3. letnika Srednje šole – naziv trgovec,
prodajalec v Slovenski Bistrici, izdano leta
2003,2004,2005. m-1112
Trilar Marjan, Virmaše 18, Škofja Loka,
spričevalo 3. letniika Tehniške strojne
in elektro šole Kranj, izdano leta 1977.
gnk-198511
Troha Slavica, Delavska 8, Mojstrana,
zaključno spričevalo Srednje šole za
trgovinsko dejavnost, št. 1 – 3C, izdano leta
1975, na ime Babnik Slavica. gnv-198500
Turk Franc, Nova vas 12a, Nova Vas,
spričevalo o zaključnem izpitu Tehniška šola
za strojništvo v Ljubljani, izdano leta 1978.
gnm-198484
Udovč Dejan, Kuzarjev kal 2, Novo mesto,
spričevalo 1. letnika Ekonomske šole Novo
mesto, izdano leta 2002. gnt-198077
Udovič Ula, Cesta pod Tičnico 7, Rakek,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika, izdano leta 2004. gns-198178
Ulaga Aleš, Mariborska 68, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala
od 1. – 3. letnika Srednje tehniške šole
Maršala Tita Celje, izdano leta 1988-1990.
gno-198532
Uršič Nina, Jurčičeva ulica 10, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Srednje frizerske šole
Ljubljana, izdano leta 2003. gnt-198352
Uršić Sara, Vilete 8, 52220 Labin,
indeks, št. 18042040, izdala FF v Ljubljani.
gni-198838
Vatovec Walter, Gažon 13/a, Šmarje,
diplomo FTK, št. 684, izdana leta 1985.
gnb-198770
Verdnik Metka, Sernčeva ulica 5, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika I. Gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1976,1977. m-1122
Verko Igor, Ojstrica 16, Dravograd,
spričevalo 3. letnika Srednje strojno
kovinarske šole Ravne na Koroškem.
gns-198453
Veselič Mirko, Pućkovci 4, Adlešiči,
spričevalo o zaključnem izpitu VIK Črnomelj

– smer strojni tehnik, izdano leta 2000.
gnx-198852
Videčnik Primož, Ulica heroja Nandeta
12 b, Maribor, indeks, št. 93562976, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-1105
Viler Boštjan, Šmarje 67, Šmarje,
indeks, št. 18970833, izdala FF v Ljubljani.
gnj-198837
Volarič Maja, Bohorska 27, Sevnica,
spričevalo Gimnazije Celje – Center, izdano
leta 2004. gnr-198779
Vovk Jana, Pod Cvingerjem 34, Dolenjske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 3. letnika gimnazije Ivana Cankarja
v Ljubljani, izdano leta 1979 in 1980, izdano
na ime Veber Jana. gnr-198308
Vršec Uroš, Cirkulane 54, Cirkulane,
indeks, št. 93521575, izdala Fakulteta za
gradbeništvo v Mariboru. m-1096
Zajc Sebastjan, Podstran 9, Moravče,
spričevalo 3. letnika Sredje gradbene,
geodetske in ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2005. gnn-198458
Zdešar Anja, Preglov trg 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnh-198439
Zdešar Špela, Belo 3, Medvode,
maturitetno spričevalo Trgovske akademije
v Ljubljani, izdano leta 2000. gnh-198318
Zorko Dolores, Špengova ulica 6, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta 1989.
m-1102
Zuccarello Jasna, Lokev 158a, Lokev,
spričevalo
Srednje
ekonomske
šole
Koper, izdano na ime Križmanic Jasna.
gnx-198373
Zuccato Taja, Jamova cesta 48, Ljubljana,
spričevalo 1. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 1996 in 1999.
gnl-198460
Zupan Nataša, Orehovica 26, Zagorje
ob Savi, spričevalo 1. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1997.
gns-198328
Zupančič Tina, Gabrovčec 50, Krka,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
Ljubljane, izdano leta 2002. gnz-198396
Žalar Mirjam, Trg revolucije 10a, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Zagorje ob Savi. gnn-198083
Žavbi Anja, Koreno 9, Lukovica, obvestilo
o uspehu 1. letnika Srednje vzgojiteljske šole
v Ljubljani, izdano leta 2001. gng-198715
Žnidarič Dejan, Tančeva ulica 13, Maribor,
indeks, št. 93568493, izdala Strojna fakulteta
v Mariboru. m-1107
Žunko Tina, Cankarjeva ulica 80, Nova
Gorica, spričevalo 2. letnika Trgovske in
ekonomske šole Nova Gorica, izdano leta
2000. gnu-198776

Ostali preklici
Anderlič Srečko, Vodranci 40, Kog,
delovno knjižico. gni-198088
Arnaut Elvis, Vrtnarija 6/a, Vrhnika,
delovno knjižico. gnb-198445
Baroš Mirjana, Rašiška 9, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31980049, Fakulteta
za farmacijo. gns-198078
Bele Bernardka, Škoﬁja 9, Pristava pri
Mestinju, delovno knjižico. gnd-198368
Biček Mitja, Pod gozdom 26, Bohinjska
Bistrica, delovno knjižico. gnb-198253
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Blažič Petra, Britof 28, Kranj, dijaško
izkaznico, izdal Izobraževalni center Cene
Štupar v Ljubljani. gnw-198399
Bračič Simona, Gruškovje 30, Podlehnik,
mesečno avtobusno vozovnico št. 1900,
smer Ptuj-Nova cerkev-Ptuj, izdal Certus.
m-1119
Breznik Marija, Zadrečka cesta 9,
Nazarje, delovno knjižico, reg. št. 6774,
ser. št. 1203445, izdala SO Mozirje.
gno-198632
Cajhen Petra, Pšata 24, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 71020114,
izdala Biotehniška fakulteta v Ljubljani.
gnd-198693
Černagoj Gregor, Študljanska cesta 10a,
Domžale, vozno karto, št. 530480, izdal Kam
bus. gny-198397
Dugar Borios Anže, Košenice 52, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 20200049,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnr-198654
Dušič Luka, Zelena pot 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 26104351, izdala
FGG v Ljubljani. gne-198392
ELEKTRO – PREVOZI Prah Jože s.p.,
Gornja Prekopa 23/a, Kostanjevica na
Krki, beloruski dovolilnici, št. 850420 in
850422, ukrajinsko dovolilnico, št. 287103
in ruski dovolilnici, št. 426253 in 424449.
gng-198615
EUROTEK d.o.o., Bič 11, Veliki Gaber,
kopijo licence za vozilo NM S3 – 368, s strani
Gospoarske zbornice. gnl-198260
Gobec Vesna, Na Jelovcu 1, Bresternica,
študentsko izkaznico, št. 18980143,
Filozofska fakulteta. gnf-198866
Godnov Katja, Kovorska cesta 23, Tržič,
delovno knjižico. gnr-198254
Hollan Hana, Maistrova 8, Brežice,
študentsko izkaznico, št. 41980137,
Medicinska fakulteta. gno-198607
Horvat Tadeja, Ulica Goce Delčeva 13,
Maribor, dijaško mesečno vozovnico, št.
0005832179, izdala III. Gimnazija v Mariboru.
m-1108
Ileršič Peter, Na vasi 38, Rakek, dijaško
izkaznico, izdal Šolski center PTT v Ljubljani.
gno-198257
Jakovac Janez, Gestrinova 6, Ljubljana,
vozno karto, št. 1699 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gno-198407
Jelečević Mevludin, Samova 23, Ljubljana,
delovno knjižico. gnn-198233
Jerko Žiga, Kmečka pot 26, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-2254/04, ser. št. 15919.
gng-198465
Kalač Bajram, Golnik 112, Golnik, delovno
knjižico. gnb-198520
Kastelic Robert, Ulica Dolenjskega
odreda 18, Ivančna Gorica, vpisni list za
čoln, št. 26251-00010/2005, z datumom 6. 5.
2005, izdano na Kastelic Robert, Ivančna
Gorica in Svetek Romana, Ljubljana.
gnx-198348
Kastelic Tanja, Brankova ulica 5,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zadravstvena šola Ljubljana. gnx-198398
Kljun Anton, Studeno 11, Nova Vas,
študentsko izkaznico, št. 64000066, Fakulteta
za elektrotehniko. gnf-198066
Kolenko Luka, Količevo 40, Domžale,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola za
farmacijo, zdravstvo in kozmetiko v Ljubljani.
gnw-198249
Kosec Neva, Celovška cesta 185,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gnc-198344

Košir Ana Uršula, Aljaževa 16/b, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnk-198861
Kranjc Špela, Štajerska cesta 14,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
21040474, FDV. gng-198415
Kranjec Pia, Rovte 24, Tržič, delovno
knjižico. gnf-198516
Kristan Karl, Kersnikova 4, Velenje, 3
delnic KRS št. 006458, 006439 in 0006460.
gnl-198385
Lačen Vida, Podvinci 52, Ptuj, delovno
knjižico. gno-198515
Lazarević Elizabeta, Študijanska cesta
35, Domžale, delovno knjižico. gnv-198275
Leskovšek Matej, Presečno 30, Dobje pri
Planini, študentsko izkaznico, št. 29014198.
m-1104
Logar Company Transporti d.o.o.,
Vreskovo 10/d, Trbovlje, licenco, št.
GE000709/01069 za vozilo z reg. št. LJ H7
-57T. gnm-198309
Magdič Anja, Skolibrova 6, Ormož,
mesečno avtobusno vozovnico št. 3888, za
relacijo Ormož – Ljutomer. m-1109
Majcen Jernej, Žegar 3, Prevorje, delovno
knjižico, ser. št. A 521141. gnm-198659
Malovrh Alojzija, Tbilisijska 44, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-198109
Matijevec Luka, Zvezda 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnr-198229
Merčun Melita, Šinkov Turn 42, Vodice,
študentsko izkaznico, št. 18030421, izdala
FF v Ljubljani. gng-198340
Nadarević Šejla, Vlačičeva 11, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gno-198382
Okoliš Marija, Nadlesk 28, Cerknica,
fond polico, št. 50500001990 – vezana
na vzajemne sklade, izdana pri Slovenici.
gni-198238
Omahen transport, Goriške Laze
19, Šmartno pri Litiji, ADR izpit, izdan
na ime Kolenič Željko, dne 15. 9. 2002.
gnn-198833
Ostanek Roy, Viniška cesta 45, Črnomelj,
delovno knjižico, ser. št. A 0393250, re. št.
1894. gnc-198644
Oven Andrej s.p. – avtoprevozništvo, Dolenji
Podboršt 15, Trebnje, potrdilo za voznika, št.
000286/KN67-2-8309/2004, izdano pri Obrtni
zbornici Slovenije. gng-198390
Oven Andrej s.p. – avtoprevozništvo,
Dolenji Podboršt 15, Trebnje, izvod
licence za kamion NM R1 – 003 in izvod
licenece skupnosti za vozilo NM 54 – 59C z
veljavnostjo 13. 5. 2005. gnj-198391
Paradiž Alan, Čečovje 29, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
18030979, Filozofska fakulteta. gnr-198429
Paternoster Špela, Stari trg 21, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18010210,
Filozofska fakulteta. gnw-198349
Pečar Jan, Slomškova 25, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20202248, Pravna
fakulteta. gne-198242
Pečnik Matijaž Mateo, Martina Krpana
ulica 5, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Bežigard. gnz-198871
Perme Robert, Šujica 59, Dobrova,
delovno knjižico. gnb-198070
Petrovčič Primož, Kolajbova ulica
12, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
63040397, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnh-198214
Pjević Sašo, Magdalenski trg 11, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41030266, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnt-198827
Podlesnik d.o.o., Morje 162, Fram,
bosansko dovolilnico pod oznako države
070/10, št. 1002657. gne-198367
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Podpečan Jernej, Attemsov trg 4, Gornji
grad, delovno knjižico, reg. št. 11352,
ser. št. A 0064508, izdala UE Mozirje.
gnx-198823
Posavec Dejvid, Benica 12, Lendava –
Lendva, delovno knjižico, ser. št. 515888,
izdala UE Lendava. gns-198203
Potočar Janja, Beblerjev trg 10, Ljubljana,
delovno knjižico. gnc-198819
Puh Jan, Podlog 2, Velike Lašče, vozno
karto, št. 29735, relacija Ljubljana – Rašica.
gnl-198485
Pupis Katja, Kašeljska cesta 10, LjubljanaPolje, delovno knjižico. gnx-198323
Pupović Haﬁz, Beblerjev trg 1, Ljubljana,
delovno knjižico. gni-198663
Rakuša Mihael, Gregorčičeva ulica
13/a, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
63030276, izdala Fakulteta za računalništvo
in informatiko v Ljubljani. gnr-198404
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico
delavca Grabić Ostoje, zap. št. 1890, izdano
dne 2. 4. 2002. – Ob-23807/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico
delavca Turk Zdravka, zap. št. 2055, izdano
dne 2. 4. 2002. – Ob-23808/05
Reher Romana, Pod lipami 2, Celje,
delovno knjižico. gnr-198629
Russo Lidija, Ulica svobode 83, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gnd-198518
Salkanović Anela, Dolenjska cesta 33,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-198872
Sašek Luka, Triglavska ulica 15, Ljubljana,
delovno knjižico. gng-198215
Sitar Katja, Dvorski trg 6, Preddvor,
študentsko izkaznico, št. 01000166, izdala
Pedagoška fakulteta v Ljubljani. gne-198817
Svete Pela, Velika Ligojna 14, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Ekonomska šola v
Ljubljani. gnq-198230
Šket Marija, Zgornje Sečovo 15, Rogaška
Slatina, delovno knjižico. gnz-198221
Štritof David, Kamniška Bistrica 3,
Stahovica, delovno knjižico. gne-198417
Tandar Saša, Ob Suhi 21, Ravne
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
93522015. m-1117
Tekavčič Rok, Kompole 83/a, VidemDobrepolje, vozno karto, št. 29028, izdal SAP
Ljubljana. gnl-198285
Toplak Tadej, Langusova 30, Ptuj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-2144/04, s ser. št. 15596.
gnm-198384
Trojar Andrej, Prevalje pod Krimom 37,
Preserje, študentsko izkaznico, št. 41980118,
Medicinska fakulteta. gnb-198245
Trošt Andrej, Cesta v Zgornji log 49,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 18030266,
izdala FF v Ljubljani. gny-198197
Umek Janez, Hruševje 69, Hruševje,
certiﬁkata ADR št. 17247, izdan pri Transport
Ilirska Bistrica. gnv-198550
Vršec Uroš, Cirkulane 54, Cirkulane,
študentsko izkaznico, št. 93521575. m-1095
Zanoškar Polona, Vir, Zoisova 11,
Domžale, vozno karto, št. 530070, izdal Kam
Bus Kamnik. gno-198757
Žibert Milan, Gradišče v Tuhinju 10,
Kamnik, delovno knjižico. gnp-198281
Žibert Robert, Podbočje 14, Podbočje,
delovno knjižico. gns-198278
Žunič Roman, Gornja Paka 2, Črnomelj,
delovno knjižico, ser. št. 0132348, reg. št.
11674. gnf-198216
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Gradnje
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Objava sklepov skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

6593
6593
6593
6594
6594
6594
6594
6608
6622
6630
6630
6631
6631
6643
6645
6650
6650
6650
6659
6660
6675
6681
6681
6681
6683
6684
6684
6684
6685
6686
6687
6688
6688
6688
6689
6689
6689
6689
6689
6692
6694
6695
6698
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