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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-26594/05
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:
Dejan Arnšek, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-34-850, faks
+386/1/47-34-860, elektronska pošta: dejan.arnsek@sloveniacontrol.si, internetni
naslov: http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/434-93-90, faks +386/1/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup TDMov – časovni
multipleksorji.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.42.20.00-7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev:
nakup TMDov – časovni multipleksorji,
ki jih bo naročnik preko najetih E1 povezav v WAN omrežje. Omrežje mora
doseči visoko stopnjo zanesljivosti in
razpoložljivosti. TMD morajo imeti visoko razpoložljivost in sposobnost avtomatske preusmeritve signalov glede na
trenutno stanje razpoložljivosti komunikacijske infrastrukture (TMDov in E1
povezav).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

7. 10. 2005

Storitve
Ob-26595/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS,
kontaktna oseba: Branko Medarević, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-28-66, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: branko.medarevic@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: postavitev davčnega informacijskega sistema iDIS2.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: postavitev davčnega informacijskega sistema iDIS2.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 2. 2006.
IV.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
433-01-10012/2005-01111-00.
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: 27. 9. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava RS
Ob-26724/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTV Slovenija, javni zavod kontaktna oseba: služba za komercialne zadeve in javna
naročila RTV – Saša Umek Knez, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-83, 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) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-059/2005-3L-ODP/S.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
II.2.3) Kategorija storitve: 14.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvajanje storitve čiščenja prostorov RTV
Slovenija.
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II.5) Drugi podatki:
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
2) Vrsta in obseg: izvajanje storitve čiščenja prostorov RTV Slovenija – lokacija
Ljubljana.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
2) Vrsta in obseg: izvajanje storitve čiščenja prostorov RTV Slovenija – lokacija
RC Maribor.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.70.00.00-6.
2) Vrsta in obseg: izvajanje storitve čiščenja prostorov RTV Slovenija – lokacija
RC Koper.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-059/2005-3LODP/S.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
RTV Slovenija, javni zavod

Javni razpisi
Blago
Ob-26853/05
Popravek
V javnem razpisu za nabavo osebnih
računalnikov in LCD monitorjev, naročnika
Statistični urad Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 87 z dne
30. 9. 2005, Ob-25809/05, se popravijo naslednje točke, ki se pravilno glasijo:
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Jurij Levačič, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-15-100,
faks 01/24-15-344, internetni naslov:
http://www.stat.si/stat_javni.asp.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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3. izjava ponudnika, da zagotavlja rok
dobave največ 30 dni od veljavnosti pogodbe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 10. 2005 ali 26 dni
od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 10. 2005
ob 11. uri; Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana – sejna
soba, 1. nadstropje.
Uredništvo
Ob-26566/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-82-48, faks 04/586-83-10, elektronska pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni naslov: www.sb-je.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup plazma sterilizatorja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sterilizacijski oddelek
Splošne bolnišnice Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: da bo izvedel predmet javnega naročila najkasneje v roku 5 tednov po podpisu
pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančno garancijo za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo, za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– kot izločitveni pogoj – da ponudnik nudi
3-letno obročno odplačevanja plazma sterilizatorja;
– prvi obrok zapade v plačilo 60 dni po
dobavi plazma sterilizatorja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu države, v kateri ima
sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma obrtno
dovoljenje za samostojne podjetnike,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je takšno dovoljenje zahtevano
na podlagi posebnega zakona – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti;
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3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – ponudnik priloži pisno izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo
kot izjavo pod prisego,
4. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen
– izpis iz kazenske evidence, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje,
5. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki) in izpolni prilogo k razpisni
dokumentaciji – pisna izjava;
6. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s prepisi države, kjer ima svoj sedež – ponudnik
predloži potrdilo Davčnega urada (DURS)
in izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji
– pisna izjava;
7. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
8. da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše izjavo;
9. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot izločitveni pogoj – nudenje
vsaj dve letne garancije za aparat.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponujena cena (pomembna je končna
cena, v katero so že vračunani stroški ﬁnanciranja) – 20 točk,
2. cena servisne ure – 5 točk,
3. stroški rednega vzdrževanja v petih
letih – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo –
plazma sterilizator.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2005
ob 12. uri; Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice
Št. 03338/12
Ob-26568/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., kontaktna oseba:
Zlatko Kvesič, Celjska cesta 12, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel. 03/81-21-400,
faks 03/81-21-415.
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 rovokopača – nakladača 4x4
s sprednjo odpiralno nakladalno žlico
prostornine 1 m3.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Rogaška Slatina.
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.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: jih ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec in/ali 30 dni od oddaje
naročila; začetek 10. 12. 2005 in/ali konec
10. 1. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: jih
ni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila 30 dni po dobavi stroja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: izpolnjene morajo biti zahteve iz 47. člena ZJN-1 (Uradni list RS,
št. 36/04).
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: vsi pogoji pod točko III.2.1.1, III.2.1.2
in III.2.1.3.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– priložiti izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence o registraciji pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
– priložiti izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, da ima ponudnik
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi zakona dovoljenje potrebno, potrdilo ne sme
biti starejše od 60 dni;
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– priložiti pisno izjavo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, dano pod materialno in kazensko
odgovornostjo kot izjavo pod prisego in
– priložiti izpisek iz kazenske evidence,
da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen, ki
ga izda Ministrstvo za pravosodje, potrdili ne
smeta biti starejši od 60 dni;
– priložiti izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
– priložiti potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima poravnane davke,
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, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni;
– priložiti potrdilo, ki ga izda ministrstvo,
pristojno za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in da ni bil kaznovan za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, potrdilo
ne sme biti starejše od 60 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in 2 ali BON 3, ki jih izda APP
ali Podatke iz bilance uspeha in Podatke iz
bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in 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
ali BON 3) – dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– priloži seznam najpomembnejših dobav strojev v zadnjih treh letih, ki so vezana
na dobave rovokopačev – nakladačev, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z
vrednostmi in datumi izvedbe;
– izjava ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov;
– izjava ponudnika o plačilnih pogojih in
roku plačila;
– izjava ponudnika o garancijski dobi;
– izjava ponudnika o roku dobave rovokopača – nakladača;
– izjava ponudnika o možnem odkupu
starega rovokopača letnik 1999 po sistemu
staro za novo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 10. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo sredstev
na transakcijski račun št. 06000-0029105634,
OKP Javno podjetje za komunalne storitve
Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12,
3250 Rogaška Slatina, s pripisom Razpisna
dokumentacija – rovokopač.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2005 ali 41 dni
od odposlanja obvestila; do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 12. 2005 in/ali 45 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 12. uri; OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., Celjska
cesta 12, 3250 Rogaška Slatina.
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 gre za dodatno javno naročilo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2005.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o.
Ob-26574/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Matjaž Pirc,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-277, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Matjaz.pirc@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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave ter javnih zavodov v
Občini Krško za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Krško.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 40100000-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za en ali za
oba sklopa, in sicer:
– dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave,
– dobava električne energije za posamezne objekte (upravni organi, javni zavodi ...).
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo obsega dobavo električne energije
v letu 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
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.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 30 dneh po prejemu mesečnih računov v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna.
Račune bo dobavitelj izstavljal ločeno za
javno razsvetljavo (skupaj) ter ločeno za
vsak javni zavod oziroma ločeno za posamezno merilno mesto upravnega organa.
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. Oddaja del
podizvajalcem ni dovoljena.
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 ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti – licenco,
– 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 je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da je bil v zadnjih treh letih najmanj
enkrat dobavitelj električne energije naročniku z več kot 50 odjemnimi mesti v skupni
vrednosti več kot 30 mio SIT letno,
– da imajo pravočasno poravnane svoje
obveznosti do dobaviteljev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– licenca Javne agencije RS za energijo,
– 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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila,
– potrjene 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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 931-8/2005 O604.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 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: 2. 11. 2005 do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 11. 2005
ob 12. uri, Občina Krško, sejna soba D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si pridružuje pravico po odpiranju ponudb izvesti elektronsko dražbo. Dražba bo izvedena
skladno s splošnimi pogoji sistema e-dražb
verzija 1.0, ki so na voljo na www.praetor.si.
O času dražbe bodo ponudniki naknadno obveščeni, najmanj 2 dni pred dražbo.
Občina Krško
Št. 121/05
Ob-26596/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših Logatec, kontaktna oseba: Alja Horvat, Gubčeva 8a, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
01/750-80-82, faks 01/750-80-90, elektronska pošta: dom.starejsih.logatec@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1 (v tajništvu Doma
starejših Logatec, vsak delovni dan od 8.
do 14. ure).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/2005-Ž.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nakup živil za potrebe Doma starejših Logatec za leto 2006 (sukcesivna dobava).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Dom starejših Logatec,
Gubčeva 8a, 1370 Logatec.
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: celotno
naročilo obsega 17 sklopov v skupni orientacijski vrednosti (brez DDV) 49,060.000 SIT:
1. skupina: konzervirani izdelki,
2. skupina: sokovi in vode,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: perutnina,
5. skupina: mleko, masla in namazi,
6. skupina: mlečni izdelki,
7. skupina: kruh in pekovski izdelki,
8. skupina: sadje, zelenjava in stročnice,
9. skupina: zamrznjeni izdelki iz testa,
10. skupina: krompir,
11. skupina: zamrznjena zelenjava, sladoled, ribe,
12. skupina: vina,
13. skupina: jajca,
14. skupina: ostalo prehrambeno blago,
15. skupina: začimbe, dišave in čaji,
16. skupina: mlevski izdelki,
17. skupina: splošno blago za kuhinjo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Če končna ponudbena vrednost ponudbe posameznega ponudnika presega
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30,000.000 SIT, mora ponudnik ponudbeni
dokumentaciji obvezno priložiti garancijo za
resnost ponudbe v vrednosti 10% vrednosti
ponudbe.
Ponudnik, ki bo v kumulativi sklenil pogodbo višjo od 30,000.000 SIT v neto vrednosti, bo moral najkasneje 10 dni po podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo po
prejemu mesečnega zbirnega računa; plačilni rok, ki je krajši od 30 dni po prejemu zbirnega mesečnega računa, ni sprejemljiv.
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: na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne osebe in zasebniki, ki izpolnjujejo
razpisne pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran pri pristojnem sodišču ali drugem
organu. Izpisek mora biti izdan v tekočem
koledarskem letu in mora izkazovati zadnje
veljavno stanje;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno oziroma pisno izjavo (podpisano
in žigosano), ki jo sestavi ponudnik sam, da
takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, s katerim ponudnik dokazuje, da ni
vpisan v kazensko evidenco, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, s
katerim ponudnik dokazuje, da zoper njega ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
podoben postopek. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe;
– potrdilo pristojnega davčnega ali drugega pristojnega organa države, s katerim ponudnik dokazuje, da ima poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi države;
– pravne osebe obrazec BON-1/P, samostojni podjetniki pa obrazec BON-1/SP, ki ju
izda AJPES; kmetje predložijo potrdilo o višini katastrskega dohodka za leto 2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
a) izjava o ustrezni tehnični opremljenosti;
b) izjava o organizirani službi in odgovornih delavcih za nadzor kakovosti;
c) izjavo o zagotovitvi zahtevanih količin
in ustreznosti živil;
d) izjavo o sprejemanju plačilnega roka,
dostavi in interventnem odzivnem času;
e) seznam najvažnejših opravljenih
dobav;
f) izjavo o kvaliteti mesa in mesnih izdelkov, sledljivosti in poreklu – samo tisti ponudniki, ki bodo ponudbo predložiti za skupini
»meso in mesni izdelki« in »perutnina«;

g) izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije in njeni uporabi.
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: 4/2005-Ž.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Cena: 14.000 SIT (davek je vračunan).
Pogoji in način plačila: TRR, podračun pri UJP Ljubljana, Dunajska 22, št.:
01100-6030266933, sklic 00 26697.
Ob prevzemu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti originalno potrdilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 11. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki predložijo pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11. 2005
ob 13. uri; Dom starejših Logatec, Gubčeva
8a, 1370 Logatec – dvorana v 3. 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: 28. 9. 2005.
Dom starejših Logatec
Št. 433-01-21/2005/2
Ob-26616/05
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, kontaktna oseba: Tatjana Hrušovar, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-66-44, faks 01/369-66-49, elektronska pošta: tatjana.hrusovar@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Tatjana Hrušovar, p.p. 644,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-44,
faks 01/369-66-49, elektronska pošta: tatjana.hrusovar@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna
oseba: Tatjana Hrušovar, Tržaška 19a, II.
nadstropje, soba 232, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-44, faks 01/369-66-49,
internetni naslov: http://www.gov.si/mf/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, kontaktna oseba: Tatjana Hrušovar, p. p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-66-44, faks 01/369-66-49.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tuje periodike za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
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II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 22.13.11.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 81 različnih naslovov serijskih publikacij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco lastna menica z menično izjavo za dobro
in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini celotne pogodbene vrednosti
(izbrani ponudnik).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo izvajala v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za
leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03;
ZIPRS0405).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, imeti mora tudi potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
2. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini,
mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane
tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
4. Izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da:
– proti njemu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da njegovo poslovanje ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež,
– ni bil kaznovan v zvezi s poslovanjem
oziroma so bile posledice sodbe že izbrisane,
– je član organizacije ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega naročila, če je članstvo v taki organizaciji ali
združenju obvezno po predpisih države, v
kateri ima svoj sedež,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem,
– je ﬁnančno in poslovno sposoben,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo in
– da je seznanjen s pogoji razpisne dokumentacije za izbiro dobavitelja tuje periodike za leto 2006 ter z njimi v celoti soglaša,
kar pomeni, da se strinja tudi z vsebino
vzorca pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika

– za pravne osebe (gospodarske družbe)
oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika – za ﬁzične osebe
(samostojni podjetnik, posameznik);
2. potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
v skladu 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;
3. potrdilo, izdano s strani Ministrstva 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
oziroma ni vpisan v kazensko evidenco in ki
izkazuje zadnje stanje ponudnika;
4. izpolnjena, podpisana in žigosana izjava ponudnika, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika
za predložitev lastne menice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-21/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan
med 9. in 15. uro. Za prejem oziroma dvig
dokumentacije je potrebno poslati ali prinesti
pisno zaprosilo z navedbo kontaktne osebe,
naslova, št. telefona in št. telefaksa.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti
tudi na spletni strani ministrstva.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 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: do 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 11. uri; Ministrstvo za ﬁnance, Tržaška 19
a, II. nadstropje, soba št. 229, 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. 9. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-26621/05
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,

Št.

89 / 7. 10. 2005 /

Stran

7305

tel. 02/450-02-62, faks 02/450-02-25, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon., Prvomajska ulica 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-02-62,
faks 02/450-02-25, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, kontaktna oseba: Marjana Predan,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-53, faks 02/450-02-25, 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. 02/450-02-53,
faks 02/450-02-25, 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 pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena
vrednost javnega naročila 25,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 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 6. 11. 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: 7. 11. 2005 do 8. 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: 7. 11. 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
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Predan, e-mail: marjana.predan@zzv-mb.si,
tel. 02/450-02-53; javna naročila – kontaktna oseba: Zdenka Letonja, e-mail: zdenka.letonja@zzv-mb.si, tel. 02/450-02-62.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-26618/05
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: Tatjana Kajin, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-631,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: Nabava@slo.zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »Kretniški deli 2005«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kretniški deli 2005.

Pos.
št.

SVP

NAMEMBNA
POSTAJA

1

LJ

Kranj

2

LJ

LJ- Zalog

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
LJ
PO
PO
PO
PO
NG
NG
NG
NG
CE
CE
CE
CE
CE
MB
MB

Sl. Javornik
Škofja Loka
Ljubljana
Lj- Šiška
LJ- Zalog
Laze
Zidani most
Zidani most
Ljubljana
Krško
Črnotiči
Divača
Rakek
Divača
Nova gorica
Nova gorica
Nova gorica
Nova gorica
Dolga gora
Celje
Celje
Poljčane
Poljčane
Pragersko
Pragersko

Kret.
št.

5
416 AB
5
15
13
15
3
3
1
51
130
9
3
1
5
4
rez
rez
rez
rez
2
327
1
1
1
8
7
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: DDP razloženo: SVP Ljubljana, SVP Maribor, SVP Celje,
SVP Postojna, SVP Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: celotno
speciﬁkacijo ali posamezne postavke.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kretniški deli 2005 – po speciﬁkaciji v Prilogi I.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 3. 10. 2005 in/ali konec
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija: 3,000.000 SIT ali 12.500
EUR.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek ka-

NAZIV MATERIALA

Ostrica desna, krivljena v
R = 600,718 m
Ostrica desna notranja, krivljena v
R = 215,718 m
Srce kretnice
Srce kretnice
Srce kretnice
Srce kretnice
Srce kretnice
Srce kretnice
Srce kretnice
Srce kretnice
Vodilna tirnica UIC 33 - leva odklonska
Vodilna tirnica UIC 33 - leva odklonska
Menjalo kretnice
Menjalo kretnice
Srce kretnice
Srce kretnice
Zvezni drog z izolacijo
Zvezni drog z izolacijo
Zvezni drog z izolacijo
Vklopnik z lastovičjim repom
Srce kretnice
Srce kretnice
Srce kretnice
Srce kretnice
Desni sklop
Srcišče kretnice (2940 m/334,195)
Srcišče kretnice (2940 m/272,137)

Dnl – desna notranja ločna
DKW – dvojna križiščna – anglež
Ldzp – leva delno zunanje parabolična
Lnp – leva notranje parabolična
Lnl – leva notranje ločna
Lndpdl – leva notranje delno parabolična delno ločna
Dzl desna zunanje ločna

terega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedene 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):
1. cena,
2. kvaliteta,
3. plačilni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

ZA KRETNICO
TIP

SMER

S49 – 300 – 1:9

Dnl

1

S49 – 215 – 60

DKW

1

S49 – 300 – 1:9
S49 – 1200 – 1:18,5
S49 – 200 – 60
S49 – 300 – 60
S49 – 300 – 60
S49 – 300 – 1:9
S49 – 300 – 60
S49 – 200 – 60
S49 – 500 – 1:12
S49 – 760 – 1:14
S49 – 500 – 1:12 250/501
S49 – 300 – 60
S49 – 300 – 60
S49 – 300 – 1:9
S49 – 200 – 60
S49 – 300 – 60
S49 – 500 – 1:12
S 49
S49 – 200 – 60
S49 – 300 – 60
S49 – 300 – 1:9
S49 – 500 – 1:12
S49 – 500 – 1:12
S49 – 300 – 1:9
S49 – 300 – 1:9

Lnp
Levo
Desno
Ldzp
Desno
Lnp
Desno
Leva
Lnl
Lnl
Dnl
Desna
Desna
Desna

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1

Desna
Desna
Desna
Lndpdl
Lndpdl
Dzl
Dnl

Kom
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pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2005 od
8. do 9. ure.
Cena: 3.000 SIT + 600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887
pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 12 EUR na devizni račun NLB
01000-0000200097-900-7100-59384/4.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 11. 2005 ali 40
dni od odposlanja obvestila; do 14. ure v
tajništvu Centra za nabavo, Kolodvorska ul.
11, 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 15. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2005
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo, odzivni čas
en delavni dan;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 20. 10. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01232-6030651666.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 2005 do 10.
ure; vsak delavnik med 8. in 14. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 25. 10. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: SIB d.o.o.,
Darja Čerič, tel. 02/473-01-71.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 29. 9. 2005.
Osnovna šola Brinje Grosuplje

Ob-26626/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Brinje Grosuplje, kontaktna oseba: Janja Cingerle, Ljubljanska
cesta 40a, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-68-70, faks 01/786-68-90, elektronska pošta: os.brinje-grosuplje@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 1/2005/P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1, I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Brinje,
Grosuplje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine
blaga: 1. sladoledi, 2. sladko pecivo, 3. testenine in jajčni izdelki, 4. kruh in pekovsko
pecivo, 5. perutnina in piščančji izdelki, 6.
ribe zamrznjene in sveže konzervirane, 7.

sveže sadje in zelenjava, 8. sadni sokovi in
sirupi, 9. meso in mesni izdelki, 10. zmrznjeni izdelki, 11. ostalo prehrambeno blago, 12.
mleko in mlečni izdelki, 13. toplo pekovsko
pecivo, 14. paštete, 15. sendviči.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 1 mio SIT v II. fazi postopka,
če skupna vrednost ponudbe presega 10
mio SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katerega je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom, v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh banke, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
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Ob-26726/05
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.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: kurilno olje.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava kurilnega olja za sezono
2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: poštne poslovalnice po
Sloveniji po dispoziciji naročnika.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 633.000
litrov (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: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), ponudnik predloži tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v
višini 1,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka zahtevanega v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe),
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavi o dobavi blaga na naročnikovo lokacijo in reševanju reklamacij.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.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:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 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: 28. 11. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 6. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2005
ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005,
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-26734/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/307-75-03, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič,
Miklošičeva 24, pritličje, vložišče, soba št.
51, 1507 Ljubljana, Slovenija.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, pritličje, vložišče, soba št. 51, 1507 Ljubljana,
Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: direkcija-008/05-B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je nakup 6 službenih vozil (v nadaljevanju: novo vozilo oziroma vozilo), in sicer:
– sklop 1: osebno vozilo od vključno
1800 cm3 do vključno 2000 cm3, po sistemu
staro za novo,
– sklop 2: osebno vozilo od vključno
1400 cm3 do vključno 1600 cm3,
– sklop 3: osebno vozilo od vključno
1400 cm3 in do vključno 1600 cm3, po sistemu staro za novo,
– sklop 4: osebno vozilo (večnamensko)
od vključno 1400 cm3 do vključno 1600 cm3
po sistemu staro za novo.
Količina novih vozil za posamezen
sklop je:
– sklop 1: 1 vozilo,
– sklop 2: 1 vozilo,
– sklop 3: 3 vozila,
– sklop 4: 1 vozilo.

Opomba: ponudnik lahko za sklop 2 in
sklop 3 ponudi le osebna vozila, ki morajo
biti enake vrste ter znamke, istega tipa in
leta izdelave.
Količina rabljenih vozil za posamezen
sklop je:
– sklop 1: 1 osebno vozilo,
– sklop 3: 3 osebna vozila,
– sklop 4: 1 osebno vozilo.
Dobavljeno vozilo mora v celoti ustrezati
zahtevam iz razpisne dokumentacije. Zahtevane lastnosti vozil so razvidne iz speciﬁkacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vrsta in opis predmeta javnega
naročila (novih in rabljenih vozil) je razviden
v G. delu razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava novih in prevzem
rabljenih vozil se bo vršila na sedežu organizacijske enote naročnika, in sicer:
– za sklop 1 po eno vozilo na naslovu:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, OE Maribor, Sodna 15, 2000 Maribor,
– za sklop 2 eno vozilo na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
OE Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj,
– za sklop 3 eno vozilo na naslovu:
– Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Direkcija, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, PE Informacijski center Ljubljana,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, OE Koper, Martinčev trg 2, 6000
Koper,
– za sklop 4 eno vozilo na naslovu: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
OE Celje, Gregorčičeva 5a, 3000 Celje.
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:
Količina novih vozil za posamezen
sklop je:
– sklop 1: 1 vozilo,
– sklop 2: 1 vozilo,
– sklop 3: 3 vozila,
– sklop 4: 1 vozilo.
Količina rabljenih vozil za posamezen
sklop je:
– sklop 1: 1 osebno vozilo,
– sklop 3: 3 osebna vozila,
– sklop 4: 1 osebno vozilo.
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%
ocenjene vrednosti javnega naročila (brez
DDV), za katerega daje ponudnik ponudbo,
veljavno najmanj do 31. 12. 2005; izjava ponudnika o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – dve bianco
menici s pooblastilom za izpolnitev menic in
nalogom za plačilo menic v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), plačljivi
pri banki-domiciliatu, ki vodi transakcijski račun ponudnika; izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku – dve bianco menici s pooblastilom za
izpolnitev menic in nalogom za plačilo menic
v višini 10% pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), plačljivi pri banki-domiciliatu, ki
vodi transakcijski račun ponudnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
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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. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za dejavnost, katere predmet
je javno naročilo: ponudnik pravna oseba
predloži redni izpisek iz sodnega registra
pristojnega sodišča; ponudnik samostojni
podjetnik predloži potrdilo pristojnega davčnega organa (t.i. priglasitveni list);
2. 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;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
4. da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati;
5. da je ponudnik ekonomsko sposoben: ponudnik pravna oseba predloži obrazec BON-1/P in obrazec BON-2, izpolnjena
in potrjena s strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES); ponudnik samostojni podjetnik predloži obrazec
BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s strani AJPES, ter potrdilo poslovne banke o stanju
na transakcijskem računu, ki dokazuje, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih do dneva sestave dokumenta ni imel blokiranega
računa;
6. da predloži izjavo o servisiranju, da bo
zagotavljal servisiranje vozila v lastni (vezano na znamko vozila) servisni mreži (v
katero so vključeni tudi pooblaščeni servisni
centri) v času garancije in tudi po njenem
poteku na področju EU za obdobje najmanj
10 let po dobavi ponujenega vozila; da bo
zagotavljal nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli za vsa ponujena vozila
najmanj 10 let po dobavi ponujenega vozila;
da bo nudil brezplačno pomoč na cesti za
dobavljeno vozilo v času garancije na področju RS; da bo nudil pomoč na cesti za
dobavljeno vozilo tudi izven garancije na
področju RS za obdobje najmanj 10 let po
dobavi ponujenega vozila; da bo zagotavljal
prioriteto pri servisu in popravilih vozil naročnika; da bo v primeru servisiranja in popravila v času garancije, če je to daljše od 4
ur, zagotovil brezplačno nadomestno vozilo
– enakovredno vozilo oziroma vozilo istega
razreda, za celoten čas trajanja servisnih
del oziroma popravil;
7. da ponudnik predloži izjavo o dobavnem kraju;
8. da ponudnik predloži izjavo, da v ponudbi ni posredoval zavajajočih podatkov;
9. da ponudnik predloži izjavo, da sprejema pogoje razpisa;
10. da ponudnik predloži izpolnjeno izjavo o dopustnosti poslovanja z naročnikom;
11. da ponudnik ponudi vozilo, ki izpolnjujejo minimalne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;

12. da nudi dobavni rok za ponujena vozila, ki ni daljši od 30 dni od dneva veljavnosti pogodbe;
13. da nudi rok plačila, ki ni krajši od 30
dni od dneva uradnega prejema računa s
strani naročnika; da nudi za ponujena vozila
rok splošne garancije najmanj 12 mesecev
in garancijski rok za prerjavenje karoserije
vozila najmanj 6 let, pri čemer so garancijski
roki brez omejitve prevoženih kilometrov in
začnejo teči z dnem dobave vozila;
14. da bo v primeru ugotovljenih količinskih ali očitnih napak ob dobavi vozila te
napake odpravil najkasneje v roku 8 dni od
dobave vozila; da bo v primeru ugotovljenih
skritih napak, te napake odpravil najkasneje
v roku 15 dni od prejema reklamacijskega
zapisnika; da bo v primeru, če napak ne
bo mogel ali znal odpraviti v navedenem
roku ali pa se bo enaka oziroma podobna
napaka na vozilu ponovila še 2-krat, vozilo
zamenjal z novim, ki ima enake ali boljše
tehnične lastnosti;
15. da ponudnik predloži izpolnjen obrazec Ponudbe;
16. da ponudnik predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku;
17. da ponudnik predloži vzorec Pogodbe;
18. da ponudnik predloži izpolnjen obrazec Predračuna;
19. da ponudnik predloži dokumentacijo
za vsak ponujeni tip vozila, in sicer:
– navodila za uporabo vozila,
– garancijsko knjižico,
– servisno knjižico,
– homologacijo vozila,
– prospektno dokumentacijo,
– seznam pooblaščenih servisov, iz katerega bo razvidno število pooblaščenih servisnih mest za vsak ponujeni tip vozila in
lokacije pooblaščenih servisnih mest.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: (a) potrdilo, da je ponudnik registriran
pri pristojnem organu za dejavnost, katere
predmet je javno naročilo: ponudnik pravna oseba predloži redni izpisek iz sodnega registra pristojnega sodišča; ponudnik
samostojni podjetnik predloži potrdilo pristojnega davčnega organa (t.i. priglasitveni
list); (b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ki dokazuje, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: (a) izpisek iz
sodne ali druge enakovredne evidence, da
zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež; (b) potrdilo, ki ga
izda davčni ali drug pristojni organ, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež oziroma
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati; (c) potrdilo o ekonomski
sposobnosti ponudnika: ponudnik pravna
oseba predloži obrazec BON-1/P in obrazec BON-2, izpolnjena in potrjena s strani
Agencije za javnopravne evidence in storit-
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ve (AJPES); ponudnik samostojni podjetnik
predloži obrazec BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s strani AJPES, ter potrdilo poslovne
banke o stanju na transakcijskem računu,
ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih do dneva sestave dokumenta ni
imel blokiranega računa.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. končna ponudbena cena za sklop, kot
je opredeljena v H. delu razpisne dokumentacije,
2. oprema ponujenega vozila,
3. garancijska doba ponujenega vozila,
4. dobavni rok ponujenega vozila.
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 časa za predložitev
ponudb, to je do dne 21. 10. 2005.
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: do 31. 12. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana
s strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2005
ob 12. uri; sedež naročnika – Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-26739/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550, Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 060/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup mikrofonov za radijske studie S26,
P1, P2 ter naglavni mikrofoni za center
v MB.
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:
32.34.10.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
mikrofonov za radijske studie S26, P1, P2
ter naglavni mikrofoni za center v MB.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 060/2005.
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 060/2005.
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 060/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 060/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 10. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 045/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 10. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 27. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2005
ob 10. uri; sejna soba službe za komercialne zadeve in javna naročila RTV Slovenija,
Čufarjeva ul., 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. 9. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-26740/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup licenc – Oracle in prvo leto vzdrževanje licenc – Oracle.
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:
30.24.82.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
licenc – Oracle in prvo leto vzdrževanje licenc – Oracle.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe izdano s strani banke ali zavarovalnice v znesku 800.000 SIT.
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 058/2005.
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 058/2005.
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 058/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-058/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 10. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 058/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 10. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2005
do 11. ure; sejna soba službe za komercialne zadeve in javna naročila RTV Slovenija,
Čufarjeva ulica, 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. 9. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-26791/05
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: isti kot v
I.3.
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 laboratorijski material po sklopih.
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: ocenjena vrednost javnega naročila 158,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 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 6. 11. 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: 7. 11. 2005 do osme
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 11. 2005.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 12. 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@zzvmb.si, tel. 02/45-00-262.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

štvo podjetja, soba številka 118, I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 477-96-20, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 6/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
strojna in programska oprema za identiﬁkacijo praznjenja in tehtanja posod.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
25,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 5% ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena brez davka: 70 točk,
– dobavni rok z montažo: 15 točk,
– reference za identiﬁkacijo in tehtanje
posod – nad 100 vozil v državah EU: 10
točk,
– garancijski rok – 2 ali več let: 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 6/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 11. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na
transakcijski račun pri NLB d.d. številka
02924-0020286671 oziroma na blagajni
podjetja Snaga d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, med 8. in 9,30 in med 10. in 13. uro
s pripisom JR B 1/06 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lah-

Ob-26795/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl.
ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-24, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: marjana.bracun@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-11/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stomatološka enota s tremi nasadnimi
inštrumenti – 4 x.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: 4 lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 4 stomatološke enote.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2005, konec 30. 1.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV),
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% od vrednosti pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,

– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je ponudnik ﬁnančno in
poslovno sposoben,
– dokazilo, da je ponudnik sposoben naročilo izvesti v zahtevanem času dobave in
montaže,
– izjava o plačilnih sposobnostih,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava banke o pridobitvi zahtevanih
garancij,
– vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– prospekti, možnost ogleda,
– izjava o referencah,
– vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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: 24. 10. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 02, sklic 95018-280-94.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 18. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2005
ob 10. uri; v Zdravstvenem domu Ljubljana
– uprava II. nad., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, v sejni sobi.
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. 9. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 21
Ob-26796/05
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/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Okorn Olga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-96-28, faks 477-97-13, elektronska
pošta: olga.okorn@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajni-
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ko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki so svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 9. uri; Snaga, d.o.o. Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
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: 29. 9. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-26798/05
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/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, Povšetova
6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-96-28,
faks 477-97-13, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jhlj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: tajništvo podjetja, soba številka 118, I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 477-96-20, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava goriv in maziv.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: gorivo za osebna vozila.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: gorivo za tovorna vozila
in delovne stroje.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: maziva in tekočine za
motorje in motorna vozila.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: olje za plinske motorje.
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:
200,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 400.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 74 z dne 5. 8.
2005, Ob-21685/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Merila za gorivo za osebna vozila:
– cena: 50 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– število bencinskih servisov: 2 točki.
Merila za gorivo za tovorna vozila in delovne stroje:
– cena: 50 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– lokacija prevzema: 2 točki.
Merila za maziva in tekočine za motorje
in motorna vozila:
– cena: 50 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– plačilni pogoji: 10 točk.
Merila za olje za plinske motorje:
– ponudbena cena: 12 točk,
– rok dobave olja: 2 točki,
– čas izdelave poročila o analizi rabljenega olja: 4 točke,
– čas odvoza rabljenega olja: 2 točki,
– plačilni pogoji: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 1/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 22. 11. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na
transakcijski račun pri NLB d.d. številka
02924-0020286671 oziroma na blagajni
podjetja Snaga d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in 13. uro,
s pripisom JR B 1/06 in identiﬁkacijske številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb lahko sodelujejo samo predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 11. 2005
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, v sejni sobi št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 39/05
Ob-26799/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Gasilska zveza Brežice, kontaktna oseba: Vinko Cvetkovič – 031/609-112, Cesta
svobode 17, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/49-90-830, faks 07/49-90-833, elektronska pošta: gasilskazvezabrezice@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava podvozja (1 kom) za gasilsko vozilo GVC 16/24,kabina 1+2, 4x2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Kraj dobave: Cesta svobode 17, 8250
Brežice.
Rok dobave: v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava podvozja za gasilsko vozilo GVC
16/24, kabina 1+2, 4x2. Orientacijska cena:
11,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 7. 10. 2005, konec
17. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 5%
bančna garancija od ponujene vrednosti
za resnost ponudbe, veljavna do 30. 10.
2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– najnižja cena,
– garancija,
– reference,
– dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT vključno z DDV.
Pogoji in način plačila: na račun št.:
02373-19775223, odprt pri NLB d.d. podruž.
Krško, potrebno navesti davčno številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 11. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, člani ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 11. 2005
ob 13. uri; na sedežu GZ Brežice, Cesta
svobode 17, Brežice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: čas prevzema dokumentacije: vsak dan od 8. do 12.
ure na sedežu GZ Brežice, Cesta svobode
17, kontaktna oseba: Vinko Cvetkovič, tel.
07/49-90-830, GSM 031/609-112.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Gasilska zveza Brežice

letih pred objavo javnega naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča o registraciji ponudnika oziroma potrdilo pristojnega davčnega
urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti,
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence kolikor je za opravljanje dejavnosti potrebno posebno dovoljenje
– Ponudniki, ki se prijavljajo za sklope 1, 2,
3, 4, 5, 19 priložijo kopijo registracije pri Veterinarski Upravi RS za proizvodnjo in promet z živili živalskega izvora in pridobljeno
veterinarsko oznako obrata;
– BON-1/P,
– potrdilo poslovnih bank o neblokiranosti TR ali BON 2,
– lastna izjava o plačilnih pogojih,
– lastna izjava o ﬁksnosti cen (cene morajo biti ﬁksne eno leto),
– lastno izjavo o nameri banke, da bo ponudniku izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo o sklenjenih 3 tovrstnih
pogodbah s kupci v Sloveniji in/ali EU iz
ostalih držav EU, v najmanj enaki vrednosti
po sklopih iz našega razpisanega sklopa, v
zadnjih treh letih z navedbo le teh s potrdili
(potrebno predložiti 3 potrdila za vsak prijavljen sklop),
– lastna izjava o roku sukcesivne dostave blaga DDP centralna kuhinja razloženo,
– lastna izjava o zagotovitvi 100% razpisanih vrst blaga in količin,
– lastno izjavo o tem, da bo dostavil
brezplačne vzorce blaga,
– lastno izjavo o zagotovitvi ustreznega
transporta,
– lastno izjavo o izvajanju HACCP sistema,
– lastno izjavo o predložitvi potrdila o
veterinarski kontroli, za sklope 1, 2, 3, 4,
5 in 19,
– lastno izjavo o predložitvi ustreznih
rezultatov analiz na zahtevo naročnika za
sklope (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 15, 16, 18 in 19).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: ponovljen razpis.
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. 10. 2005.
Cena: 4.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01100-6030278282, potrdilo poslati po faksu 02/521-10-07 ali po
pošti, dvig osebno v tajništvu naročnika ali
poslano po pošti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 2. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Ob-26803/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.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-08/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrana po sklopih:
1. sklop: presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina,
2. sklop: presno meso – perutnina,
3. sklop: zamrznjene ribe,
4. sklop: mesni izdelki – iz svinskega,
govejega, telečjega mesa in paštete,
5. sklop: mesni izdelki – iz piščančjega in
purjega mesa ter paštete,
7. sklop: kruh,
8. sklop: zamrznjeni pekarski izdelki,
9. sklop: sveže sadje,
10. sklop: suho sadje in lupinasto sadje,
11. sklop: vloženo sadje,
12. sklop: sveža zelenjava,
13. sklop: zamrznjena zelenjava,
14. sklop: vložena zelenjava,
15. sklop: olje in maščobna živila,
16. sklop: testenine in različne jušne zakuhe,
17. sklop: moke,
18. sklop: riž, kaše in kosmiči,
19. sklop: jajca in jajčni melanž,
20. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kuhinja SB Murska Sobota.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 15.80.00.00-6; pomožni predmet, glavni besednjak: 15.30.00.00-1;
01.12.10.00-4; 01.13.10.00-4; 01.24.20.00-5;
15.31.00.00-4; 15.40.00.00-2; 15.61.20.00-1;
15.10.00.00-9.
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: presno meso – junjetina, svinjina, teletina…: 25,000.000 SIT,
2. sklop: presno meso – perutnina:
10,000.000 SIT,
3. sklop: zamrznjene ribe: 500.000 SIT,
4. sklop: mesni izdelki – iz svinskega, govejega, telečjega mesa in paštete:
3,000.000 SIT,
5. sklop: mesni izdelki – iz piščančjega in
purjega mesa ter paštete: 4,000.000 SIT,
7. sklop: kruh: 4,500.000 SIT,
8. sklop: zamrznjeni pekarski izdelki:
2,000.000 SIT,
9. sklop: sveže sadje: 5,000.000 SIT,
10. sklop: suho sadje in lupinasto sadje:
500.000 SIT,
11. sklop: vloženo sadje: 500.000 SIT,
12. sklop: sveža zelenjava: 6,000.000
SIT,
13. sklop:
zamrznjena
zelenjava:
4,500.000 SIT,
14. sklop: vložena zelenjava: 1,500.000
SIT,
15. sklop: olje in maščobna živila:
1,500.000 SIT,
16. sklop: testenine in različne jušne zakuhe: 1,000.000 SIT,
17. sklop: moke: 500.000 SIT,
18. sklop: riž, kaše in kosmiči: 1,500.000
SIT,
19. sklop: jajca: 500.000 SIT,
20. sklop: ostalo prehrambeno blago:
14,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
od izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– izpolnjen obrazec izjave, da ponudnik
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izpolnjen obrazec izjave, da so vsi vpisani podatki resnični,
– izpolnjena speciﬁkacija za ponujeno
blago.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izjava, da ni v kazenskem postopku
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
– originalno potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni likvidacijski postopek,
– originalno potrdilo, da ima poravnane
davke in prispevke, in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudniku v zadnjih petih
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-26804/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Nada Bogataj-Kržan, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/237-30-00,
faks 04/237-31-06, elektronska pošta: obcina.kranj@kranj.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Vesna Paljk, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Altus consulting d.o.o., kontaktna oseba: Katja Oman,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/421-90-40, faks 01/421-90-45, elektronska pošta: altus.con@siol.net.
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: nakup prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup neopremljenih poslovnih prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj v skupni
površini 4.666 m2. Prostori morajo zadostiti zahtevam, pogojem in standardom,
ki veljajo v RS za prostore namenjene
knjižnični dejavnosti – za osrednje knjižnice. Prostori morajo biti prosti vsakih
bremen. Lokacija prostorov mora biti v
neposredni bližini upravnega središča
Mestne občine Kranj (najdaljša oddaljenost zunanje meje ca. 800 m). Kot upravno središče se šteje naslov Slovenski
trg 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: bližina upravnega središča Mestne občine Kranj. Najdaljša oddaljenost zunanje meje od upravnega središča, Slovenskega trga 1, je ca. 800 m. Meje
območja so natančno določene v razpisni
dokumentaciji.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.23.30-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
neopremeljenih prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj. Skupna površina prostorov, ki so
predmet nakupa znaša 4.666 m2, in sme odstopati do 2% navzgor, kar pomeni, da ponudniki lahko ponudijo prostore v skupni izmeri od
4.666 m2 do največ 4.760 m2. Prostori morajo
zadostiti zahtevam, pogojem in standardom,
ki veljajo v RS za prostore namenjene knjižnični dejavnosti – za osrednje knjižnice. Prostori morajo biti prosti bremen. Ponudniki lahko
ponudijo že zgrajene prostore ali lokacijo za
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izgradnjo prostorov, ki jih bodo zgradili v roku,
ki je določen za tehnični prevzem prostorov. V
primeru, da bo ponudnik ponudil že zgrajene
prostore, bo moral le-te adaptirati/rekonstruirati v skladu s tehničnimi in prostorskimi zahtevami, ki veljajo v RS za osrednje knjižnice
in skladno z zahtevami naročnika. V obeh primerih je tehnični prevzem prostorov predviden
za mesec januar 2007, vendar ne pozneje kot
do 30. aprila 2007. Lokacija prostorov mora
biti v neposredni bližini upravnega središča
MOK, za kar se šteje naslov Slovenski trg 1.
Najdaljša oddaljenost zunanje meje je lahko
ca. 800 m. Meje območja so navedene v razpisni dokumentaciji. Naročnik pričakuje, da je
na območju, kjer bodo locirani prostori, vsaj
100 javnih parkirnih mest. Ponudniki lahko
oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo, kar pomeni, da ne morejo ponuditi samo
lokacije, prav tako pa ponudniki ne morejo ponuditi samo zgrajenih prostorov, ne da bi le-te
ponudnik, ki bo izbran adaptiral/rekonstruiral
v skladu s tehničnimi zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 30. 11. 2005, konec
30. 4. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
plačljiva na prvi poziv, v višini 20,000.000
SIT, veljavna do vključno 120 dni po roku, ki
je določen kot rok za oddajo ponudb;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljiva na prvi poziv,
v višini 10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo še do vključno do 30. maja 2007;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi, plačljiva na prvi poziv, v
višini 10% pogodbene vrednosti, veljavna še
5 let po dokončnem prevzemu prostorov s
strani naročnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora ponudbi priložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: izpolnjevanje pogojev po 42. in 42.a
členu ZJN-1 in izpolnjevanje vseh zahtev
in pogojev naročnika navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
in ni vpisan v kazensko evidenco in ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja,
– 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,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje

ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež,
– dokazilo o lastništvu nepremičnine,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P, potrdila
poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– za samostojne podjetnike bilance
uspeha in bilance stanja za zadnja tri leta,
potrdila poslovnih bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
– izjava o zagotavljanju likvidnostnih
sredstev,
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi,
– poročilo pooblaščenega revizorja
skladno z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju
proračunskih porabnikov,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponujeni prostori do predvidenega
roka za tehnični prevzem zadostijo vsem
tehničnim normativom za osrednje knjižnice v RS in zahtevam naročnika iz razpisne
dokumentacije,
– da ponujeni prostori statično ustrezajo
(bodo ustrezni) za knjižnično dejavnost,
– da so (bodo) ponujeni prostori energetsko varčni,
– posnetek obstoječega stanja prostorov/objekta (lokacije, če gre za še nezgrajen
objekt),
– načrt predvidene prostorske rešitve, ki
dokazuje izpolnjevanje pogojev iz razpisne
dokumentacije,
– lokacijska informacija za promet z nepremičninami,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26233/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena na m2,
– plačilni pogoji,
– lokacija.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
67-0007/2005-47/11.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije, na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka
02083-0053787157, sklic na številko 47/11,
po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005, do 12.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti,
šteje za pravočasno, če prispe do navedenega datuma in 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 14. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 9/pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: glede na ocenjeno vrednost javnega naročila, bodo morali ponudniki do roka za oddajo ponudb,
predložiti ponudbo na naslov Altus consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana in
Državni revizijski komisiji posredovati kopijo
svoje ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Mestna občina Kranj

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT, valuta: pred prejemom
dokumentacije.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim 20% DDV ponudniki nakažejo
na podračun šole št.: 01307-6030678255,
sklic: davčna številka ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 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 31. 12. 2007.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 10. uri, VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta
30, 3252 Rogatec – čitalnica.
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: 29. 10. 2005.
VIZ OŠ Rogatec

Št. 76
Ob-26812/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: VIZ
OŠ Rogatec, kontaktna oseba: Prevolšek
Viljem, prof. Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, Slovenija, tel. 03/582-70-58, faks
03/582-70-58, elektronska pošta: os.rogatec@guest.arnes.si, internetni naslov: www.orogatec.ce.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: VIZ OŠ Rogatec, kontaktna oseba: Brigita Horvat, Ptujska cesta 30,
3252 Rogatec, Slovenija, tel. 03/582-70-58,
faks 03/582-70-58, elektronska pošta Brigita.Horvat@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.o-rogatec.ce.edus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: VIZ OŠ Rogatec, kontaktna
oseba: Brigita Horvat, Ptujska cesta 30,
3252 Rogatec, Slovenija, tel. 03/582-70-58,
faks 03/582-70-58, elektronska pošta: Brigita.Horvat@guest.arnes.si, internetni naslov:
www.o-rogatec.ce.edus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: VIZ OŠ Rogatec, kontaktna oseba: Brigita Horvat, Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec, Slovenija, tel.
03/582-70-58, faks 03/582-70-58, elektronska pošta: Brigita.Horvat@guest.arnes.si, internetni naslov: www.o-rogatec.ce.edus.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– VIZ OŠ Rogatec, Ptujska cesta 30,
3252 Rogatec,
– podružnica OŠ Donačka gora, Donačka Gora 1, 3252 Rogatec,
– podružnica OŠ Dobovec, Dobovec 35
c, 3252 Rogatec,
– enota Vrtec Rogatec, Strmolska ulica
7, 3252 Rogatec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: 1,900.000 SIT.
Sklop št. B
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.

3) Obseg ali količina: 5,500.000 SIT.
Sklop št. C
2) Kratek opis: perutnina in izdelki.
3) Obseg ali količina: 2,200.000 SIT.
Sklop št. D
2) Kratek opis: ribe in konzervirane ribe.
3) Obseg ali količina: 230.000 SIT.
Sklop št. E
2) Kratek opis: jajca.
3) Obseg ali količina: 300.000 SIT.
Sklop št. F
2) Kratek opis: paštete.
3) Obseg ali količina: 350.000 SIT.
Sklop št. G
2) Kratek opis: olja, margarine in maščobni izdelki.
3) Obseg ali količina: 850.000 SIT.
Sklop št. H
2) Kratek opis: sveža zelenjava in sadje.
3) Obseg ali količina: 3,250.000 SIT.
Sklop št. I
2) Kratek opis: zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje.
3) Obseg ali količina: 790.000 SIT.
Sklop št. J
2) Kratek opis: sadni sokovi, nektarji in
sirupi.
3) Obseg ali količina: 580.000 SIT.
Sklop št. K
2) Kratek opis: žita, mlevski izdelki in
testenine.
3) Obseg ali količina: 1,040.000 SIT.
Sklop št. L
2) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
3) Obseg ali količina: 790.000 SIT.
Sklop št. M
2) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
3) Obseg ali količina: 4,360.000 SIT.
Sklop št. N
2) Kratek opis: slaščičarski izdelki, keksi
in torte.
3) Obseg ali količina: 1,060.000 SIT.
Sklop št. O
2) Kratek opis: ostalo prehrambeno blago.
3) Obseg ali količina: 2,200.000 SIT.
Sklop št. P
2) Kratek opis: sladoled.
3) Obseg ali količina: 70.000 SIT.
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:
25,470.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 11. 2005 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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Ob-26814/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Kranj, kontaktna oseba: Marija Žagar Potočnik, Slovenski trg 1, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/23-73-109, faks
04/23-73-114, elektronska pošta: Marija.Zagar-Potocnik@Kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Mestne občine Kranj.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na območju Mestne občine Kranj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 317
merilnih mest, okvirna poraba v zadnjih 12
mesecih: VT 2.660.000 kWh, MT 1.485.000
kWh, ET 3.130.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
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– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji;
2. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. licenca za opravljanje energetske dejavnosti s področja predmetnega javnega
naročila, izdana s strani Agencije za energijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. ponudnik mora imeti v preteklem letu
prihodke najmanj v višini dvakratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila, v
preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON 1/P
in BON 2, za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran;
6. poročilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. ponudnik mora imeti vsaj tri reference
za dobavo elektrike v zadnjih treh letih v višini nad 100,000.000 SIT s potrdili o dobro
opravljenem delu z vrednostmi in datumi
pogodb;
8. izjave ponudnika o sposobnosti, resničnosti podatkov, nemoteni in neprekinjeni
dobavi elektrike, posredovanju kvartalnih
podatkov, sprejemanju pogojev, podizvajalcih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom razpisne dokumentacije na račun
01252-0100006472 s pripisom »razpis za
elektriko«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 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. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 13. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski
trg 1, Kranj, soba št. 9.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Mestna občina Kranj
Št. 619/05
Ob-26815/05
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.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup deﬁbrilatorjev – ponudbe se lahko
oddajo za vse sklope ali po posameznih
sklopih, ki so:
1. sklop: deﬁbrilator z invazivnim monitoringom,
2. sklop: deﬁbrilator z neinvazivnim monitoringom A,
3. sklop: deﬁbrilator z neinvazivnim monitoringom B,
4. sklop: deﬁbrilator brez dodatnega monitoringa,
5. sklop: AED.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.21.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.21.00-0.
2) Kratek opis: deﬁbrilator z invazivnim
monitoringom.
3) Obseg ali količina: en aparat.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.21.00-0.
2) Kratek opis: deﬁbrilator z neinvazivnim
monitoringom A.
3) Obseg ali količina: 2 aparata.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.21.00-0.
2) Kratek opis: deﬁbrilator z neinvazivnim
monitoringom B.
3) Obseg ali količina: štirje aparati.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.21.00-0.
2) Kratek opis: deﬁbrilator brez dodatnega monitoringa.
3) Obseg ali količina: 4 aparati.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.21.00-0.
2) Kratek opis: AED.
3) Obseg ali količina: 4 aparati.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
deﬁbrilatorjev – ponudbe se lahko oddajo
za vse sklope ali po posameznih sklopih,
ki so:

1. sklop: deﬁbrilator z invazivnim monitoringom (1 kos),
2. sklop: deﬁbrilator z neinvazivnim monitoringom A (2 kosa),
3. sklop: deﬁbrilator z neinvazivnim monitoringom B (4 kosi),
4. sklop: deﬁbrilator brez dodatnega monitoringa (4 kosi),
5. sklop: AED (4 kosi).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 10% končne ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. ob primopredaji aparata ponudnik
predloži nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
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: kolikor ponudnik ni tudi pooblaščeni serviser, mora ponudbi priložiti tudi
pogodbo s pooblaščenim serviserjem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: 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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 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: 25. 11. 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: 123 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 12. uri, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 1/pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo pred plačilom razpisne dokumentacije pravico do vpogleda v razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan med 9. 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: 3. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Izola,
kontaktna oseba: Biserka Benedetti, dipl.
org., Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel.
05/660-63-06, faks 05/660-63-05, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si,
internetni naslov: http://www.sb-izola.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Izola, kontaktna oseba: tajništvo
zavoda: Biserka Benedetti, dipl. org., Polje
35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-63-06,
faks 05/660-63-05, elektronska pošta: biserka.benedetti@sb-izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ultrazvočni aparat za področje ginekologije
in porodništva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Izola,
Polje 35, Izola.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.23.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ultrazvočni aparat za področje ginekologije in porodništva v ocenjeni vrednosti 25,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
(oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici) v višini 500.000 SIT z veljavnostjo do trenutka, ko izbrani ponudnik
sklene pogodbo z naročnikom in mu izroči
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka
roka veljavnosti ponudbe izdano s strani
banke;
2. bančno garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti (oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini
500.000 SIT;
3. garancija za odpravo napak v garancijskem roku (oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini
500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obročno
plačevanje.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Na statusnem področju:
– da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa;
– da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek ka-

Št. 618/05
Ob-26828/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
kontaktna oseba: Služba za javna naročila,
Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks ++386/1/522-27-64, elektronska pošta:
javna.naroc1@kclj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
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:
urinske in drenažne vrečke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.14.16.11-6; dodatni predmeti:
33.14.16.00-6.
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: obseg
javnega naročila po sklopih je razviden iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
Naročnik bo sklepal pogodbe z izbranimi
ponudniki za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še za maksimalno 2 krat po
eno leto ob izpolnjevanju pogojev navedenih
v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a)
za resnost ponudbe v višini 10% končne
ponudbene vrednosti, b) za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 24. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 12. 2005
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, Glavna
stavba, Zaloška cesta 7, predavalnica 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: naročnik bo
sklepal pogodbe z izbranimi ponudniki za
obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še za maksimalno 2 krat po eno leto ob
izpolnjevanju pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji. Ponudniki imajo pravico
do brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je naveden za
njen prevzem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-26831/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba: Rudi Benko, univ. dipl. ekon., Polje 35,
6310 Izola, Slovenija, tel. +386/5/660-68-95,
faks +386/5/660-63-05, elektronska pošta:
rudi.benko@sb-Izola.si, internetni naslov:
http://www.sb-izola.si.
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terega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
2. Na poslovnem in ﬁnančnem področju:
– da ponudniku v zadnjih 12 mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih
pogodbenih obveznosti;
– da ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred dnevom oddaje ponudbe;
– da ponudnik izkazuje prihodke, večje
od ocenjene vrednosti razpisa.
3. Tehnične zmogljivosti in kadri:
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled, ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (redni izpisek iz sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis), ki odraža zadnje
pravnorelevantno stanje ponudnika. Samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni
list DURS;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem, oziroma mu ni bila
izdana pravnomočna sodna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo (izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence), da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja. Samostojni podjetnik mora predložiti potrdilo,
da ponudnikovo poslovanje ni predmet obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave;
– potrdilo, ki ga izda pristojni davčni
organ, da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– obrazec BON-1 ali BON-1/P, ki odraža
zadnje ponudnikovo stanje v zadnjem mesecu pred oddajo ponudbe in iz katerega
je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred izdajo obrazca ni imel blokiranih računov. Samostojni podjetnik mora
predložiti BON-1/SP in za vsak račun, ki ga
ima, boniteto poslovanja, ki ga zanj izdela
poslovna banka, iz katere mora biti razvidno, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
obrazca ni imel blokiranih računov;
– izjava ponudnika, da mu v zadnjih 12
mesecih nihče od naročnikov ni odpovedal
pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja njegovih pogodbenih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika glede izpolnjevanja
pogojev na poslovnem in ﬁnančnem področju ter glede tehničnih in kadrovskih zmogljivosti;
– seznam vodstvenega osebja in drugih
strokovnih delavcev, vključno s stopnjo izobrazbe in strokovnimi kvaliﬁkacijami, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe;
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– seznam ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev, vključno
s stopnjo izobrazbe, ki bodo odgovorni za
nadzor kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004,
Ob-29564/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 40%,
2. kvaliteta 40%,
3. reference, garancija, servisiranje
10%,
4. posebne ugodnosti 7%,
5. plačilni pogoji 3%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 04/BR-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2005.
Cena: 9.600 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo na TRR 01100-6030277118 pri Banki
Koper.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 14. uri; Splošna bolnišnica Izola, Polje
35, 6310 Izola, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 358/30
Ob-26992/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JKP
Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna oseba:
Metka Dobovšek, Goriča vas 11a, 1310
Ribnica, Slovenija, tel. 01/83-61-138, faks
01/83-61-138, elektronska pošta: komunala.ribnica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: 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: KO-EL 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega – EL
kurilnega olja.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– fco kotlovnica – Knaﬂjev trg 6, 1310
Ribnica,
– fco kotlovnica – Prijateljev trg, 1310
Ribnica,
– fco kotlovnica – Trg 25. maja 3, 1317
Sodražica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1,500.000 litrov kurilnega olja ekstra lahkega EL v obdobju od 1. januarja 2006 do 31.
decembra 2008.
V enem letu naročnik potrebuje približno
500.000 litrov kurilnega olja. Letna količina
dobave 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. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
za resnost ponudbe je potrebno predložiti bančno garancijo v višini 1% razpisane
vrednosti plačljivo na prvi poziv.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok minimalno 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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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: 3. 11. 2005.
Cena: 12.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: na poslovni račun
št. 02321-0254133360 pri NLB, pri čemer
navedite namen plačila: razpisna dokumentacija - KO.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2005 do 10.
ure; JKP Komunala Ribnica d.o.o., Goriča
vas 11a, 1310 Ribnica.
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: člani komisije, predstavniki ponudnikov s predloženimi pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2005
ob 11. uri; JKP Komunala Ribnica d.o.o.,
Goriča vas 11a, 1310 Ribnica.
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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: 28. 9. 2005.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.

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: Simon Kotnik,
tel. 02/843-28-21.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2005.
Občina Slovenska Bistrica

Gradnje
Št. 50/337/2005
Ob-26576/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Slovenska Bistrica, kontaktna oseba:
Simon Kotnik, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/843-28-21,
843-28-30, faks 02/81-81-141, elektronska
pošta: simon.kotnik@slov-bistrica.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: 50/12/05-JG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja mrliške vežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev ali 150 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v znesku 1 mio SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – izpisek iz sodne ali druge
evidence:
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje ali
izjava da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim

postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – potrdilo davčnega urada
ki ni starejše od 30 dni od dneva za oddajo
ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke ali drugo dokazilo;
– da ponudnik nudi najmanj 90 dnevni
plačilni rok – izjava ponudnika;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti
do svojih podizvajalcev, če bo dela opravljal
s podizvajalci – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika. Seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme;
– da ponudnik preloži pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33.
členom ZGO-1;
– da je ponudnik vsaj 30% del sposoben izvesti z lastnimi delavci – izjava ponudnika;
– da ima odgovorni vodja del najmanj
petletne izkušnje z vodenjem del – izjava
ponudnika o referencah odgovornega vodje del:
– da ima odgovorni vodja del ustrezno
licenco za tovrstna dela – kopija potrdila o
izdani licenci.
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.
1. cena,
2. garancijski rok,
3. rok izgradnje.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50/12/05-JG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01313-0100009691.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 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 15. 3. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastili ali zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 2005
ob 10. uri, Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, sejna soba.
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Ob-26614/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Jani Erklavec, Povšetova 6, 1104
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11,
01/477-96-00, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Boštjan Košir, Povšetova 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-96-92, faks 01/477-96-98, elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 6/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je ureditev avtopralnice na odlagališču nenevarnih odpadkov
Barje v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odlagališče nenevarnih
odpadkov Barje, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost JN je 48,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 14. 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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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 (brez DDV) – (največje možno
število točk) 80 točk,
2. rok izvedbe del – (največje možno število točk) 20 točk,
Skupaj – (največje možno število točk)
100 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 27. 10. 2005 od
10. do 14. ure vsak delavnik.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki
d.d., številka 02924-0020286671 oziroma
na blagajni podjetja Snaga, Povšetova ulica
6, 1104 Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10.
in 13. uro, s pripisom JR G 6/05 in identiﬁkacijsko številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ali pooblaščene osebe s pooblastilom in kopijo osebnega dokumenta.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 10. 2005
ob 10. uri; Snaga Javno podjetje d.o.o., Povšetova 6, 1104 Ljubljana, v sejni sobi št.
200/drugo nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-26725/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 75/G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri ureditvi energetike na objektu Slomškov trg 10, Maribor. Rešitev energetike
(napajanje Lampretz celice, Diesel agregat, sistem UPS, povezava na trafo postajo, …).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slomškov trg 10, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3,5 mesecev od podpisa pogodbe
in uredbe v posel.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), izbrani: bančna ga-
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rancija za dobro izvedbo posla (v višini 10%
pogodbene vrednosti), bančna garancija 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: rok
plačila je (najmanj) 60 dni od izstavitve začasne mesečne situacije, potrjene s strani
nadzornega organa. Mesečne situacije se
plačujejo v celotni vrednosti do dosežene
90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti se plača v roku (najmanj) 60
dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu
in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 21. 1.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– ponudnik mora predložiti pogodbe s
podizvajalcem oziroma pogodbe o skupnem
nastopanju, če ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalecem ali v obliki poslovnega
sodelovanja,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
z deli končal v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj,
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti čistih prihodkov manjših od mnogokratnika 3
ponudbene vrednosti,
– potrdilo pooblaščenega revizorja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 111/G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 11. 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. 11. 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 26. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 11. 2005
ob 9. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-26794/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, kontaktna oseba:
Jože Založnik, 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.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Celje, Oddelek
za okolje in prostor ter komunalo, kontaktna
oseba: Jože Založnik, Trg celjskih knezov 8,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks
03/426-56-32, elektronska pošta: prostor@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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35201 – 0005 / 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja severne vezne ceste, IV. etapa,
na območju ZN DP III – sever.
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: izgradnja severne vezne ceste, IV. etapa, na območju ZN DP III – sever.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– izjava banke, da bo ponudniku v primeru izbire izdala bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% ponudbene
vrednosti,
– izjava banke, da bo ponudniku v primeru izbire izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
končnega obračuna izvedenih del,
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– 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
organa 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35100–0005/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 10. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR Mestne občine Celje št.: 01211-0100002855 s
klicem na št.: 28-75108-7141998-7001211.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 100 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2005
ob 10. 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: 30. 9. 2005.
Mestna občina Celje

ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo
(za pravne osebe redni izpis iz sodnega
registra, za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov);
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Potrdilo predloži ponudnik in vsak izmed
zakonitih zastopnikov. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni, šteto od datuma oddaje
ponudbe;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje
vodi izredna uprava ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča oziroma
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni, šteto od datuma oddaje ponudbe;
– podatki o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti BON-1 in BON-2;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – dokazilo
ali potrdilo vseh bank, kjer ima ponudnik
odprt(e) TRR(e));
– potrdilo pooblaščenega revizorja, da
ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal podobna dela ČN od 800-2000 PE;
– da ima zadostno število strokovnega
kadra za izvedbo del in da ima vodja gradbišča ustrezno izobrazbo in ustrezne reference na podobnih objektih;
– da bo dela izvedel v rokih, s pravili
stroke in navodilu strokovnega nadzora in
da ima zadostne kapacitete za izvedbo del
– izjava ponudnika;
– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delavnih pogojev;
– da pogodbenih del ne bo oddal podizvajalcem brez predhodnega soglasja
naročnika in da bo z lastnimi kapacitetami
izvedel min. 50% pogodbenih del.
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;
– Zakon o varnosti in zdravju pri delu;
– posebne gradbene uzance.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

Št. 05/2005
Ob-26813/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Braslovče, kontaktna oseba: Milan Šoštarič, Braslovče 22, 3314 Braslovče, Slovenija, tel. 03/703-84-00, faks
03/703-84-10, elektronska pošta: milan.sostaric@braslovce.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: JNVV/NG-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: čistilna naprava in zbirni center kosovnih
odpadkov Braslovče.
Investitor Občina Braslovče namerava
zgraditi lokalno čistilno napravo kapacitete 1200 PE v Braslovčah. Območje ČN in
zbirnega centra bo ustrezno ograjeno in zasajeno.
Do lokacije za ČN je potrebno zgraditi
cesto v dolžini 100 m, desni rob cestišča
zavarovati s cestnimi robniki in izvesti javno
razsvetljavo za omenjeno območje.
Objekti naprave bodo vkopani ali pa
bodo v zaprtem prostoru. Nadzemno je postavljen le upravni objekt.
Za zbirni center kosovnih odpadkov se
predvidi ustrezen plato z asfaltno prevleko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Rakovlje, zemljišče
s parc. št. 287/1 k.o. Braslovče.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet naročila je izvedba vseh gradbenih,
obrtnih in instalacijskih del, vključno z zunanjo ureditvijo, dobavo ČN in izgradnjo dovozne ceste do ČN:
a) čistilna naprava: komandno – upravni
objekt dim. 8,4 x 6,7 m (GO dela), podzemni
objekti – črpališče AB ﬁ 2,2 m, akumulacija,
nitriﬁkacija, usedalnik (montažni AB objekti), zgoščevalec blata AB objekt dim. 8,45 x
6,70 m; oprema;
b) strojne inštalacije: ogrevanje in prezračevanje, vodovod in kanalizacija, hidrantno omrežje;
c) elektro instalacije: el. instalacije jakega toka, strelovod in ozemljitve, meritve;
d) ZC kosovnih odpadkov: asfaltni plato
980 m2;
e) dovozna cesta: š=3,0 m + 2x0,5 m,
l=100 m;
f) kolektor: BC DN 600, l=138 m.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 28. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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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 9. 11. 2005.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko na
TRR: 01351 – 0100004434.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2005 ali 40 dni
od odposlanja obvestila; 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: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 10. uri; Občina Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče – sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Občina Braslovče
Ob-26823/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ceroz d.o.o., kontaktna oseba: Vili Petrič, Cesta 1. maja 56, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-42-854, faks 03/56-42-855, elektronska pošta: direktor.ceroz@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja centra za ravnanje
z odpadki Zasavje – Unično.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja centra za ravnanje z odpadki Zasavje – Unično.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center za ravnanje z
odpadki – Unično, Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija v višini 5% od ponudbene cene.
Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10%.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: določeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: določeni v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. reference,
2. garancija.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun št.
26332-0255088736, BSNLb, eksp. Hrastnik, T.R. Ceroz d.o.o.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 11. uri; sejna soba uprave Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik.
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: 3. 10. 2005.
Ceroz d.o.o.
Ob-26829/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Milka Leskošek, Trg celjskih knezov 9, SI-3000
Celje, Slovenija, tel. +386/3/426-57-00,
faks +386/3/426-56-82, elektronska pošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si, internetni
naslov: www.celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: urska.marovt@sl-consult.si.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javne naprave d.o.o., kontaktni osebi: Milka Leskošek
in Marjana Jerman, Teharska 49, SI-3000
Celje, Slovenija, tel. +386/3/425-64-00,
faks +386/3/425-64-12, elektronska pošta:
mila.leskosek@javne-naprave.si, internetni
naslov: www.javne-naprave.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
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: CCI 2004/SI/
16/C/PE/001/01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet projekta »Regionalni center za
ravnanje z odpadki Celje – RCERO Celje«
je izgradnja Regionalnega centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku, ki zajema
izdelavo projektne dokumentacije PGD
in PZI, pridobitev gradbenega dovoljenja,
izgradnjo sortirnice s kapaciteto 5000
t/leto za sortiranje plastike, kovin, papirja in kartonov, izgradnjo objekta za demontažo kosovnih odpadkov, izgradnjo
kompostarne s kapaciteto 5000 t/leto, izgradnjo novega odlagališča s kapaciteto
ca. 1.878.000 m3, izgradnjo pripadajoče
infrastrukture za funkcionalno delovanje
centra, izvedbo poskusnega obratovanja
in pridobitev uporabnega dovoljenja ter
izdelavo projektne dokumentacije PGD
za II. fazo projekta, ki obsega mehansko
biološko obdelavo odpadkov s kapaciteto 60.000 ton/leto. Sama izgradnja II. faze
projekta ni predmet tega razpisa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bukovžlak, Celje, Savinjska Regija, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,1 Splošna
dela na področju nizkih gradenj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo obsega:
1. izdelava projektne dokumentacije
(PGD, PZI) in pridobitev gradbenega dovoljenja,
2. izgradnja Regionalnega centra za ravnanje odpadkov Celje, ki obsega:
a) izgradnjo sortirnice s kapaciteto 5000
t/leto za sortiranje plastike, kovin, papirja in
kartonov;
b) izgradnjo objekta za demontažo kosovnih odpadkov;
c) izgradnjo kompostarne s kapaciteto
5000 t/leto;
d) izgradnjo novega odlagališča s kapaciteto ca. 1.878.000 m3;
e) izgradnjo pripadajoče infrastrukture;
3. izvedba poskusnega obratovanja in
pridobitev uporabnega dovoljenja;
4. izdelava projektne dokumentacije
PGD za II. fazo projekta, ki obsega mehansko biološko obdelavo odpadkov s kapaciteto 60.000 ton/leto. Gradnja II. faze projekta
ni predmet tega razpisa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1235 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti ﬁnančno zavarovanje
za resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe.
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Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe
predložiti ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV),
ki mora biti veljavna 1690 dni od podpisa
pogodbe (rok izvedbe projekta – 870 dni,
rok poskusnega obratovanja – 365 dni, rok
garancijske dobe za odpravo napak – 365
dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
Izbrani ponudnik mora v roku 28 dni po
obvestilu o začetku del priskrbeti zavarovalno polico za zavarovanje projektantske
odgovornosti za primer nestrokovne izvedbe
projektne dokumentacije. Le-ta mora predstavljati 870,000.000 SIT, vključno z davkom
na dodano vrednost (DDV), z veljavnostjo
do izdaje potrdila o izvedbi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, če
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornosti posameznih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca
posla, ki skupino partnerjev, v primeru, da
je tej skupini javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in
opredeliti čas trajanja tega pravnega akta.
V primeru, da s ponudnikom v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo, ki
jih dokumentirajo na isti način kot je to zahtevano za samostojnega ponudnika. V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz
tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot
ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega
naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega 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;
– 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.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu ne
sme biti starejše od 90 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče

v Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjava,
da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za
trajno izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo;
– potrdilo, 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 ne sme biti starejše od
60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje v Republiki
Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika; potrdilu mora biti
priložena izjava ponudnika, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež, ne sme
biti starejše od 60 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga izda pristojno sodišče v
Republiki Sloveniji oziroma primerljiva institucija v domicilni državi ponudnika;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati, ne
sme biti starejše od 60 dni od datuma roka
oddaje ponudb in ga izda Davčna uprava
RS oziroma primerljiva institucija v domicilni
državi ponudnika. V primeru, da ima ponudnik sedež v tujini, poda tudi lastno izjavo, da
je poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2002, 2003 in 2004
enak najmanj protivrednosti 7.090,000.000
SIT;
– da v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti več
kot 10 dni;
– da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij in drugih ﬁnančnih sredstev,
ustreznih da zagotovi zahtevane denarne
prilive za čas trajanja izvedbe del. V vsakem primeru mora biti kreditni znesek vsaj
885,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če je samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po

Št.

89 / 7. 10. 2005 /

Stran

7323

zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj
kot 3 leta, naj ponudnik predloži zahtevano
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– BON-2, ki ne sme biti starejši od 30 dni
od datuma roka oddaje ponudb in ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve oziroma primerljiva
institucija v domicilni državi. V primeru tujega ponudnika le-ta priloži lastno izjavo, da v
zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti več kot 10 dni;
– poročilo 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
tega javnega naročila, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov;
– priporočilo/potrdilo o ﬁnančnem stanju
gospodarske družbe in njenem dostopu do
kreditnih linij – obrazec: Pismo o nameri.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik izvedel vsaj dva gradbena projekta po naravi in kompleksnosti
primerljiva razpisanim delom v zadnjih petih letih;
Gradbeni projekt, ki je po naravi in kompleksnosti primerljiv razpisanim delom, pomenijo izgradnjo objektov za ravnanje z
odpadki, zahtevnih objektov s posebnimi
geotehničnimi pogoji ter drugih zahtevnih
tehnoloških objektov.
– da je odgovorni projektant projektiral
vsaj tri gradbene projekte po naravi in kompleksnosti primerljive razpisanim delom v
zadnjih petih letih in izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov;
Gradbeni projekt, ki je po naravi in kompleksnosti primerljiv razpisanim delom, pomeni projektiranje objektov za ravnanje z
odpadki, zahtevnih objektov s posebnimi
geotehničnimi pogoji ter drugih zahtevnih
tehnoloških objektov.
– da ima ponudnikovo ključno osebje
(odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja
gradbišča in odgovorni delovodja) izkušnje
pri izvedbi vsaj dveh gradbenih projektov po
naravi in kompleksnosti primerljivih razpisanim delom v zadnjih treh letih;
Gradbeni projekt, ki je po naravi in kompleksnosti primerljiv razpisanim delom,
pomeni izgradnjo objektov za ravnanje z
odpadki, zahtevnih objektov s posebnimi
geotehničnimi pogoji ter drugih zahtevnih
tehnoloških objektov.
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
projekta vsaj deset let delovnih izkušenj,
odgovorni vodja gradbišča vsaj pet let delovnih izkušenj in odgovorni delovodja vsaj
petnajst let delovnih izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila ponudnikov, izdana
s strani naročnikov v obliki in vsebini, razvidni iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– referenčna potrdila odgovornega projektanta, izdana s strani naročnikov v obliki
in vsebini, razvidni iz Poglavja 5 razpisne
dokumentacije;
– referenčna potrdila ključnega osebja,
izdana s strani naročnikov v obliki in vse-
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bini, razvidni iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
– obrazec za življenjepise v obliki in vsebini, razvidni iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-17830/05 z dne 24. 6.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ustreznost tehničnih in kvalitativnih
karakteristik kompostarne, sortirnice in mobilne opreme,
2. cena investicije,
3. cena obratovanja,
4. reference ponudnika,
5. reference ključnega osebja.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: CCI 2004/SI/
16/C/PE/001/01.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005.
Cena: 252.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118,
SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila
o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 252.000 SIT ali enake vsote
v EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri
Hypo Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska
cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000–6617471620, IBAN koda / št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT koda:
KLHBSI22, s pripisom “RCERO Celje”. Za
vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave. Ponudbe morajo biti
predložene na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v
razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno, svetovalnemu inženirju, ki deluje v imenu naročnika,
SL Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI
– 1000 Ljubljana, faks št.: +386/1/241-90-92
(z navedbo številke objave iz 1. točke) v
roku najkasneje 5 dni pred rokom za oddajo
ponudb, ki je določen v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora pisni odgovor, na vsa
vprašanja ponudnikov, posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 12. 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: 150 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 12. uri; Javne naprave d.o.o., Teharska
49, SI – 3000 Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da; EU – Kohezijski sklad (projekt: regionalni center za ravnanje z odpadki Celje
– RCERO Celje / Regional Waste Management centre Celje, št. projekta: CCI 2004/SI/
16/C/PE/001).
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
25. 10. 2005 ob 10. uri po lokalnem času, na
naslovu: Javne naprave d.o.o., Teharska 49,
SI – 3000 Celje. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu kraja gradbišča je
priporočeno, čeprav ni obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Mestna občina Celje
Št. 2658/05
Ob-26959/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Dvorana Tabor Maribor, kontaktna oseba: direktor Miroslav Blažič, Koresova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-78-15, faks 02/320-78-38, elektronska pošta: miroslav.blazic@dvorana-tabor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, udia., Slovenska ulica 40,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-581,
faks 02/25-10-573, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o., kontaktna oseba: Ivanka Plavčak,
Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-01-582, faks 02/25-10-573, elektronska pošta: ivanka.plavcak@zim.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ZIM Zasnove in vodenje investicij d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Bertoncelj, udia., Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-581, faks 02/25-10-573, elektronska pošta: matjaz.bertoncelj@zim.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
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:
izvedba GOI del 2. faze gradnje Ledne
dvorane v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor, Koresova ulica
/ Ledna dvorana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsa
razpisana GOI dela in oprema po sistemu
"enotnih cen".
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 136 dni od dneva oddaje ponudbe,
to je do 3. 4. 2006.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 3. 4. 2006 in/ali konec
17. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, garancija za dobro in
pravočasno izvedbo del ter pogarancijsko
vzdrževanje (v skladu z razpisnimi pogoji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogojih iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopu
pri izvedbi javnega naročila gradenj.
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: glavni izvajalec in pogodbeni
podizvajalci morajo izpolnjevati zahtevane
pogoje iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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 11. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ZIM d.o.o.,
Slovenska lica 40, 2000 Maribor, TRR
25100-9700054187, pri Probanki d.d., Maribor, sklic na "GOI dela Ledna dvorana".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 11. 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 3. 4. 2006 ali 136 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudnik s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 11. 2005
ob 13. uri, sejna soba, ZIM d.o.o., Slovenska ulica 40, Maribor / II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 10. 2005.
Javni zavod Dvorana Tabor Maribor
Ob-26987/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Aerodrom Portorož d.o.o., kontaktna oseba: Ljubo Milič, Sečovlje 19, 6333 Sečovlje, Slovenija, tel.
05/672-25-25, faks 05/672-25-30, elektron-
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ska pošta: ljubo.milic@portoroz-airport.si,
internetni naslov: www.portoroz-airport.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, 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.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: Boštjan Ferk, 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: Praetor
d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, 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.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: 02/2005-G/P.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za obnovo maneverskih
površin in ploščadi ter svetlobno navigacijskih sistemov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Aerodrom Portorož d.o.o.,
Sečovlje 19, 6333 Sečovlje.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.230.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ponudniki morajo ponuditi izvedbo celotnega
javnega naročila na način kot je določen v
projektni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali ustrezno zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v
višini 5,000.000 SIT,
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od skupne
pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok: 90% pogodbene vrednosti v roku 30
dni po izstavitvi posameznega računa – po
mesečnih situacijah, 10% pogodbene vrednosti v roku 30 dni po podpisu prevzemnega
zapisnika.
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;

3. ponudnik je v zadnjih petih letih pred
objavo javnega razpisa uspešno izvedel
podobne posle: kot podobni posli se bodo
upoštevali posli izgradnje ali preplastitve
asfaltnega vozišča na cestah ali letališčih
v skupni površini najmanj 120.000 m2 (reference se bodo ne glede na velikost posameznega posla seštevale);
4. ponudnik razpolaga z zadostnim številom kadrov:
– ponudnik mora zaposlovati vsaj deset
kvaliﬁciranih asfalterjev, ki so v zadnjih treh
letih izvajali podobna dela na cestah ali letališčih,
– ponudnik mora zaposlovati delovodjo,
ki ima vsaj 5 let delovnih izkušenj pri izvajanju zahtevnih asfalterskih del na cestah
ali letališčih;
Ponudnik razpolaga z zadostnimi kapacitetami:
– ponudnik mora biti lastnik asfaltne
baze kapacitete 120 ton/uro v radiju 100 km
od letališča Portorož oziroma na razdalji, na
kateri transport asfaltne mešanice od baze
do mesta vgrajevanja ne traja več kot eno
uro in pol (če ponudnik v navedenem območju ni lastnik asfaltne baze mora za sodelovanju na predmetnem javnem razpisu
predložiti pismo o nameri z lastnikom baze
v tem območju, da bo ponudniku zagotavljal
dobavo asfaltne mešanice v predvideni količini v času izvajanja del);
Ponudnik razpolaga z naslednjo opremo
za izvedbo razpisanega posla:
– ponudnik mora razpolagati (biti lastnik
ali imeti potrjen najem) z rezkalcem asfalta
širine 2 m s trakom za direktno natovarjanje
na kamion;
– ponudnik mora razpolagati (biti lastnik
ali imeti potrjen najem) z rezkalcem širine
od 0.6 do 1 m;
– ponudnik mora biti lastnik dveh strojev
za polaganje asfalta širine 8 m opremljenih
z elektroniko za ravno polaganje in ustreznega števila valjarjev;
– ponudnik mora biti lastnik brizgalnega
stroja za pobrizg z bitumensko emulzijo, ki
ima elektronsko kontrolo količine pobrizga
5. stopnja ﬁnančne varnosti: ponudnik
mora izkazati, da je njegova realizacija v
preteklem letu znašala vsaj dvakratnik vrednosti ponudbe brez DDV in da ponudnik v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih
obveznosti;
6. ponudnik ima poravnane davke in prispevke;
7. skladnost ponujenih del z zahtevami
iz speciﬁkacij, projekta in popisa del. Za
napake materialov v konstrukciji in izvedbi
gradbenih del daje izvajalec garancijo za
dobo 10 let. Splošni garancijski rok 2 leti.
Garancijski rok za vgrajeno opremo, ki po
zakonu potrebuje garancijo, vsaj 12 mesecev (oziroma proizvajalcev rok garancije,
če je ta daljši);
8. za izvedbo predmetnih del bo izvajalec imel na voljo največ 30 dni v katerih bo
izvedena zapora letališča, za izvedbo predmetnih del.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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Dokazili za izpolnjevanje pogoja 5:
– razvidno iz obrazca A-Prijava,
– obrazec BON-1 ali BON-1/P ali BON-2,
iz katerega je razvidno zadnje bilančno stanje in, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih
poslovnih računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti. Obrazec mora biti aktualen (izkazovati mora stanje tekočega ali preteklega meseca);
Dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6: potrdilo pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima ponudnik svoj sedež, da ima
poravnane vse davčne in druge obveznosti
do Republike Slovenije;.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: reference so razvidne iz obrazca A-4 prijava in
potrjenih referenčnih potrdil s strani investitorja (naročnika);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz obrazca A-11 kapacitete oziroma
predloženih pisem o nameri (predpogodb);
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7: ponudnik s podpisom ponudbe potrdi izpolnjevanje navedenega pogoja; razvidno iz obrazcev A-7 predračun in A-10 speciﬁkacije
ter izpolnjenega popisa del;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
razvidno iz obrazca A-7 predračun.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2005-G/P.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do: 10. 11. 2005,
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ogled in dvig razpisne dokumentacije je možen od prvega
dne po objavi javnega naročila, vsak delovni dan od 9. do 12. ure po predhodni najavi
na naslovu: Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije znaša
10.000 SIT. Dokumentacijo je mogoče dvigniti ali zahtevati posredovanje proti predložitvi potrdila o plačilu. Znesek se nakaže na račun Aerodrom Portorož, d.o.o., št.
10100-0034633360, sklic 99.
Razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na internetnem naslovu:
http://www.praetor.si v rubriki Javna naročila
(razen projektne dokumentacije).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2005 do 12.
ure; Praetor d.o.o., Trg Osvobodilne fronte
13a, 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2005
ob 12.30, 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.
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VI.4) Dodatne informacije: vsa pojasnila in dodatne informacije v zvezi
z razpisom je mogoče dobiti na naslovu
http://www.praetor.si, (v rubriki vprašanja in
odgovori). Pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljena na istem naslovu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Aerodrom Portorož d.o.o.
Ob-26995/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kungota, kontaktna oseba: Lorbek Zdenko, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija, tel. 02/655-05-05, faks 02/655-05-06,
elektronska pošta: komunala2@kungota.si,
internetni naslov: www.kungota.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije v naselju Gradiška
I.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gradiška I.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti,
– izjava ponudnika, da bo, kolikor bo izbran, predložil bančno garancijo za dobro
izvedbo del v višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjavo ponudnika, da bo, kolikor bo izbran, po končanju del predložil bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi, v višini 10% vrednosti končnega
obračuna del,
– izjavo ponudnika, da bo v primeru izbire predložil zavarovalno polico, s katero bo
zavarovana njegova odgovornost za neposredno, ki bi jo utegnil povzročiti naročniku
ali tretjim osebam v višini 5,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo situacij v 30 dneh od dneva potrditve
nadzornega organa naročnika in 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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z ZJN in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z ZJN in razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference,
3. garancijski 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. 10. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom dokumentacije plačilo na TRR št.:
01255-0100008653, namen nakazila: razpisna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije v naselju Gradiška I.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 10. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 45 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 10. 2005
ob 11. uri, v dvorani Občine Kungota, Plintovec 1, 2201 Zgornja Kungota.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 10. 2005.
Občina Kungota

Storitve
Št. 1/05

Ob-26816/05

Zavrnitev vse ponudb
V skladu s prvim odstavkom 77. člena
Zakona o javnih naročilih – ZJN-1-UPB1
(Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo) objavljamo obvestilo o zavrnitvi
vseh ponudb.
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila po odprtem postopku za oddajo
storitev za prevoze učencev osnovnih šol
v Mestni občini Velenje (naročilo je bilo
razdeljeno na šest sklopov), objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 64/05, Ob-19132/05,
so pravočasno, to je do 11. 8. 2005 do
10. ure, prispele ponudbe naslednjih ponudnikov:
1. »Izletnik« Celje, d.d., Aškerčeva 20,
Celje (v nadaljevanju: Izletnik d.d.),
2. APS, Avtoprevozništvo in servisi d.d.,
Koroška 64, Velenje (v nadaljevanju: APS
d.d.),
3. Avtoprevozništvo Prosenjak Jože, s.p.,
Podgorje 159, Podgorje pri Slovenj Gradcu
(v nadaljevanju: Prosenjak Jože, s.p.),
4. Avtoprevozništvo Čopar Karol, s.p.,
Meliše 9, Ljubno ob Savinji (v nadaljevanju:
Čopar Karol, s.p.),
5. Prevozi z avtobusom, Strehar Roman,
s.p., Podkraj 22, Velenje (v nadaljevanju:
Strehar Roman, s.p.),
6. Koratur d.d., Avtobusni mestni promet
in turizem d.d., Perzonali 48, Prevalje (v nadaljevanju: Koratur d.d.).
Ponudbe ponudnikov APS d.d., Prosenjak Jože, s.p., Čopar Karol, s.p., Strehar
Roman s.p., Koratur d.d., na podlagi gornjih
ugotovitev, ne vsebujejo vseh zahtevanih
dokumentov, zato v skladu z ZJN-1-UPB1

in razpisno dokumentacijo, ponudbe niso
pravilne.
Iz navedenega sledi, da je naročnik v
predmetnem javnem razpisu za sklope 1, 4,
5, 6 in 7 pridobil samo eno pravilno ponudbo, to je ponudbo ponudnika Izletnik d.d., za
sklop 2 in 3 pa nobene pravilne ponudbe.
Ker je naročnik pridobil samo eno pravilno ponudbo, tako ni mogel primerjati cene
z ostalimi ponudniki in dejansko pridobiti
ponudnika z najnižjo ceno, ki je bila edino
merilo za izbor najugodnejšega ponudnika.
Iz tega razloga z izvedbo predmetnega
javnega razpisa ni bilo zagotovljeno temeljno načelo javnega naročanja, in sicer načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe
proračunskega denarja.
Kot nesporno gre tudi ugotoviti, da
ZJN-1-UPB1 nikjer izrecno ne določa vezanosti naročnika na izbiro ponudnika, ki
je po pregledu ponudb edini, ki je zadostil
zahtevam naročnika.
Naročnik bo začel nov postopek za oddajo predmetnega javnega naročila.
Mestna občina Velenje
Št. 430-217/2005/15

Ob-27103/05

Popravek
Na podlagi prejetega zahtevka za revizijo, ki je ustavil vse aktivnosti v zvezi z
oddajo javnega naročila, naročnik v skladu s 25. členom ZJN-1 objavlja naslednje
dopolnitve razpisne dokumentacije javnega
razpisa z oznako ODPU.IT-4/2005, objavljene v Uradnem listu RS, št. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-22119/05, v razjasnitev podanih
pogojev.
1. Točka 2.9.1.2 se dopolni tako, da se
glasi:
2.9.1.2. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
hkrati z vsemi podpisanimi izvodi pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% vrednosti pogodbe in ne
manj kot 50 milijonov tolarjev, ki se bo obračunala na podlagi ocenjenega števila ur
in cene v predračunu. Naročnik bo bančno
garancijo unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani ponudnika;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj
za veljavnost pogodbe. Bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
mora veljati še petnajst dni po prenehanju
veljavnosti pogodbe.
2. Točka 2.9.2.5 (13) (Priloge in druga
dokazila) se dopolni tako, da se glasi:
13. Pogodbe za vsa prijavljena področja,
s katerimi ponudnik dokazuje, da je na prijavljenih področjih opravljal razpisano dejavnost kadarkoli v zadnjih dveh letih pred
objavo razpisa in izkazuje ustrezno število
sistemov, za katera je opravljal razpisane
storitve na posameznih področjih. Pogodbe
morajo biti označene z zaporednimi številkami, ki se morajo ujemati z zaporednimi
številkami vpisa referenc v obrazcu prijava.
V skladu s tem se dopolni tudi točka 3.9.
(7) Merila in pogoji za ugotavljanje sposobnosti, ki se glasi:
7. Reference ponudnika na razpisanem
področju: ponudnik z ustreznimi pogodbami
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za katerekoli tehnologije s področij prijave
dokazuje, da je opravljal razpisano dejavnost kadarkoli v zadnjih dveh letih pred objavo razpisa. Za področje prijave A morajo
pogodbe izkazovati, da se storitve izvajajo
za vsaj 1000 uporabnikov pri čemer mora
biti izkazano število klicev v obdobju zadnji
dveh let najmanj 500 mesečno. Za področji
prijave B in C morajo pogodbe izkazovati, da se storitve izvajajo za vsaj 25% od
razpisanih količin lokacij in uporabnikov sistemov. Število lokacij je število naročnikov
(pristopnikov) k razpisu.
3. Spremeni se točka 2.10.2 Rok za predložitev ponudbe, ki se glasi: naročnik mora
ponudbe prejeti do 18. 10. 2005 do vključno
10. ure (vložišče, nadstropje 01).
In v skladu s tem se spremeni tudi točka
2.11.1 Čas in kraj odpiranja ponudb: Postopek odpiranja ponudb se prične 19. 10.
2005 ob 10. uri v prostorih naročnika v 1.
nadstropju na Langusovi 4, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 90425-18/2005-14
Ob-27105/05
Popravek
Javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnega naročila »Informacijski sistem
za zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture«, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 76 z dne 12. 8. 2005, Ob-22188/05, bo
10. 10. 2005 ob 10. uri v sejni sobi na Geodetski upravi RS, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 430-111/2005/150
Ob-26845/05
Popravek
V javnem razpisu za izbor ponudnika
storitev mobilne telefonije in nakup mobilnih
aparatov za potrebe državnih organov RS
in javne uprave ter storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja za obdobje 2006-2008, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005,
Ob-23395/05, se popravijo naslednje točke:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 10. 2005 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 10. 2005
ob 10. uri; v prostorih naročnika v 1. nadstropju na Langusovi 4, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 430-154/2005
Ob-26998/05
Spremembe
V javnem razpisu za servisno vzdrževanje klimatskih naprav, št. 430-154/2005,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81 z
dne 2. 9. 2005, Ob-23448/05, in sicer se
spremenijo točke IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2),
ki se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 10. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43015405, 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: 12. 10. 2005 do 15.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 10. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Cankarjeva 4, medetaža, Služba za javne
razpise, Ljubljana.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-26573/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, kontaktna oseba: Neva Maher, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-34-96, faks +386/1/478-34-91,
elektronska pošta: neva.maher@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/evaluation.htm.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v l.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti razpisno dokumentacijo: isti kot v l.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
l.1.
II.1.5) Vrsta javnega naročila: storitev.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za storitev evalviranja
ukrepov Evropskega socialnega sklada
za leto 2004 in obdobje od januarja do
septembra 2005 (del A), programov aktivne politike zaposlovanja za leto 2004
in obdobje od januarja do septembra
2005 (del B) in horizontalnega ukrepanja
v ukrepih 2. prednostne naloge Enotnega
programskega dokumenta (del C) za leto
2004 in obdobje od januarja do septembra 2005.
Za evalvacijo delov je lahko izbranih več
izvajalcev.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Obseg javnega naročila: izbrani izvajalci bodo evalvirali dele A (ali posamezne
programe pod A), del B in del C.
II.3) Trajanje in rok za zaključek: začetek
predvidoma 24. 10. 2005 in zaključek predvidoma 16. decembra 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila in/ali povezava z relevantnimi zahtevami:
plačilo na osnovi prejetih računov – 30. dan
od prejema.
III.2.1) Podatki v zvezi s pravnim statusom ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalne zahtevane ekonomske, ﬁnančne in
strokovne usposobljenosti:
1. dokazilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali druge
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ustrezne evidence: izpis iz sodnega registra
za dejavnost, katere predmet je razpis; samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so
vpisani pri davčnem organu – priglasitveni
list. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma, ki je določen za oddajo ponudbe;
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. Ponudnik priloži potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik
ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je
določen za oddajo ponudbe;
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
uprava ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. Ponudnik priloži izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence. Potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je
določen za oddajo ponudbe;
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. Ponudnik
priloži potrdilo, ki ga izda davčni organ. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe;
5. podatki o ekonomsko – ﬁnančni sposobnosti ponudnika, in sicer: Obrazec
BON-1 s podatki in kazalniki za preteklo leto
in BON-2 za leto 2004, oziroma za samostojne podjetnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki lahko
predložijo tudi podatke iz izkaza poslovnega
izida in bilance stanja, ki jih potrdi pristojni
davčni urad (velja za ponudnike, ki ne predložijo BON-1) in potrdila poslovnih bank,
ki vodijo ponudnikove transakcijske račune,
da le-ti v preteklih 6 mesecih, niso bili blokirani (velja za ponudnike, ki ne predložijo
BON-2). Dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni od datuma, ki je določen za oddajo ponudbe;
6. izjava o strokovni usposobljenosti.
Ponudniki predložijo izjavo, da je ponudnik
zanesljiv, usposobljen, ima izkušnje, ugled
ter strokovnjake, ki so sposobni izvesti storitev.
III.3.2) Ali bodo ponudniki naprošeni, da
navedejo imena in strokovne kvaliﬁkacije v
zvezi z odgovornostjo za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: izbran bo ponudnik, kateri bo zbral najvišje število točk pri
ocenjevanju projekta evalviranja po merilih:
1. cena – ﬁnančni kriterij,
2. kakovost načrta projekta evalviranja,
3. relevantnost in uresničljivost metodologije pristopa.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: pridobiti jo je mogoče do 4. 10.
2005, dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
14. 10. 2005.
IV.3.5) Jezik, v katerem morajo biti sestavljene ponudbe: slovenski.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 16. 9. 2005.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 961-19/05
Ob-26591/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska
ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-45-661, faks 01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-19/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oblikovanje, tiskanje in dobava obrazcev
in drugih tiskovin za potrebe Zavoda.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– OE Celje, Gregorčičeva 5a,
– OE Koper, Pristaniška 12,
– OE Kranj, Stara cesta 11,
– OE Maribor, Sodna ulica 15,
– OE Murska Sobota, Kocljeva 12 d,
– OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
– OE Novo mesto, Novi trg 9,
– OE Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 4,
– Izpostava Jesenice, Titova 73,
– Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2,
– Izpostava Velenje, Prešernova 7.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8; dodatni predmeti, glavni besednjak: 78.14.00.00-0.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 15.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 137
različnih obrazcev in drugih tiskovin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 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 8%
od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20
dni po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa, ki
je izstavljen po posamezni dobavi obrazcev
oziroma drugih tiskovin.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse v nadaljevanju opisane 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;
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
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika:
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004,
ki ga izda Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES).
Samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004, potrjeno s strani pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke o
stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
2. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. V primeru skupne ponudbe
navedeno predloži vsak izvajalec skupine
posamično;
3. potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila,
da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada). V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec skupine posamično;
4. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da je zanesljiv,
sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled

ter ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti
pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da sprejme vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije
in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom;
2. izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o dobavi
obrazcev in drugih tiskovin na naročnikove
lokacije;
3. izjava ponudnika (v obrazcu ponudba), da nudi rok dobave – oblikovanje, izdelava, tiskanje, odprema in dostava na naročnikove lokacije največ 10 dni od prejema
naročilnice;
4. izjava ponudnika (v obrazcu ponudba), da nudi rok za rešitev reklamacije največ 10 dni od prejema pisnega obvestila o
reklamaciji.
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.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-19/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 10. 2005.
Cena: 1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob osebnem 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: 27. 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: 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: 27. 10. 2005
ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer na vložišču
ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak
dan med 12. in 13. uro.
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Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

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. 9. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance

Ob-26615/05
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 3, 1502 Ljubljana, Slovenija,
elektronska pošta: MfRazpisi@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo
za ﬁnance, kontaktna oseba: Služba za informacijsko tehnologijo, Peter Dolinar, Cankarjeva cesta 18, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/369-61-05, faks +386/1/369-62-19,
elektronska pošta: MfRazpisi@mf-rs.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisEZRLKV01.htm.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za ﬁnance, Cankarjeva cesta 18, I. nadstropje, soba I-04, 1502 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisEZRLKV01.htm.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Služba za
IT, p. p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 07.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: EZRLKV01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razvoj in vzdrževanje aplikativne podpore enotnemu upravljanju likvidnosti
sistema EZR.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Cankarjeva 18, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 72.23.00.00-6; dodatni predmeti:
72.26.70.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvoj
in vzdrževanje aplikativne podpore enotnemu upravljanju likvidnosti sistema EZR za
dobo 36 mesecev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, 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: plačila se
bodo izvajala v skladu z zakonom, ki ureja
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
in v skladu s pogodbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne evidence o registraciji
ponudnika,

2. dokaz, da proti ponudniku ni uveden
stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacijski postopek,
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
4. izjava ponudnika o nekaznovanosti,
5. potrdilo davčnega urada o poravnanih
davkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: bonitetne informacije (BON-1/P in BON-2) ne starejše
od treh mesecev. Bilanca stanja in uspeha,
oziroma revidirana bilanca stanja in uspeha,
če je ponudnik dolžan bilanco revidirati, statistične podatke iz bilance uspeha in bilance
stanja promet na računu ponudnika in podobno. Potrdilo poslovne banke, da ponudnik
ni imel v zadnjih šestih mesecih blokiranega
nobenega izmed poslovnih računov. Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe, razen za letne bilance,
ki morajo podati podatke za zadnje poslovno leto ponudnika. Ponudnik mora obvezno
predložiti dokazilo o prometu in stanju na
transakcijskih računih za zadnje 3 mesece.
Mnenje pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik na dan do 10 dni pred oddajo ponudbe poravnane vse zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najvažnejših opravljenih storitev v zadnjih treh letih s poudarkom na
opravljenih storitvah s področja podpore
upravljanju zakladnih poslov v povezavi s
plačilni prometom. Potrdilo o opravljenih
storitvah,
2. navedba ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika, ki
bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za
nadzor kakovosti,
3. izjava o posodabljanju tehnične opremljenosti in naprav,
4. opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav,
5. izjava, da lahko naročnik opravi ogled
ponudnikovih zmogljivosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-20/2005/3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2005.
Razpisno dokumentacijo je možno brezplačno dobiti na spletni strani ministrstva.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005 do
12.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 7. 2. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 9. uri; Ministrstvo za ﬁnance, Beethovnova 11, 6. nadstropje, soba 603, Ljubljana.
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Ob-26617/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba:
Aleksander Nagode, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-45, faks
01/369-66-49, elektronska pošta: aleksander.nagode@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Aleksander Nagode, p.p. 644,
1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-66-45,
faks 01/369-66-49, elektronska pošta: aleksander.nagode@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Aleksander Nagode, Tržaška 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-66-45, faks 01/369-66-49, internetni
naslov: http://www.gov.si/mf/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo
za ﬁnance, kontaktna oseba: Aleksander
Nagode, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/369-66-45, faks 01/369-66-49
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01-23/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
varovanje poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Poslovni prostori v Ljubljani, in sicer na lokacijah Cankarjeva 18,
Prežihova 4, Glinška 3 in Zaloška 56.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 74.60.16.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupno
11.832 ur ﬁzičnega varovanja in tehnično
varovanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (izbrani ponudnik).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila se
bodo izvajala v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
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:
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1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki
ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki
Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno sposoben, tj. ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe;
6. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev (varovanje poslovnih prostorov) v letih 2004 in 2005, in sicer s
petimi referencami iz pogodb, med katerimi
so najmanj tri, katerih vrednost posla znaša
najmanj 20,000.000 SIT brez DDV.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika – za ﬁzične osebe
(samostojni podjetnik, posameznik);
2. potrdilo, izdano 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 in 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;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da 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, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika;
4. potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu 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.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
1. potrdilo bank o stanjih na vseh transakcijskih računih za obdobje od 1. julija do
30. septembra 2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
1. referenčna lista opravljanje istovrstnih
storitev (varovanje poslovnih prostorov) v
letih 2004 in 2005, in sicer s petimi referencami iz pogodb, med katerimi so najmanj
tri, katerih vrednost posla znaša najmanj
20,000.000 SIT brez DDV;
2. fotokopija zavarovalne police izvajalca
zasebnega varovanja za zavarovanje odgovornosti za škodo iz 37. člena Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03);
3. Fotokopija pooblastila za izvajanje požarnega varovanja iz Pravilnika o pogojih za
izvajanje požarnega varovanja (Ur. l. RS, št.
64/95), izdanega s strani Uprave RS za zaščito in reševanje, ki ga mora imeti dežurni
(sprejemni) center ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakona o zasebnem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03)
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. ISO certiﬁkat.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-23/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 11. 2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan med 9. in 15. uro. Za sprejem oziroma
dvig dokumentacije je potrebno poslati ali
prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne
osebe, naslova, št. telefona in št. telefaksa.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti
na spletni strani ministrstva.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 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 6. 1. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 13. uri; Ministrstvo za ﬁnance, Tržaška
19a, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št. 230.
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. 9. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-26797/05
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/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Snaga Javno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Olga Okorn, soba 114, I.
nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-28, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Snaga
Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Tajništvo podjetja, Marjeta Bambič, soba 118,
I. nadstropje, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-96-20, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snagalj@snaga.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga/.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 1/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira delodajalca, ki bo naročniku posredoval in zagotavljal delovno silo za
izvajanje del na čiščenju javnih površin,
na odlagališču komunalnih odpadkov in
odvozu komunalnih odpadkov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: čiščenje javnih površin,
odvoz komunalnih odpadkov, dela na odlagališču komunalnih odpadkov.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: vzdrževanje javnih sanitarij.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
180,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini najmanj 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po pogodbi.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena efektivne ure brez davka: 70
točk,
– plačilni pogoji: 10 točk,
– dodatne zahteve: 15 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 1/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 11. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi Ljubljanski banki d.d.
številka 02924-0020286671 oziroma na blagajni podjetja Snaga d.o.o., Povšetova ulica
6, Ljubljana, med 8. in 9.30 in med 10. in 13.
uro s pripisom JR S 1/06 in identiﬁkacijske
številke za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: na odpiranju ponudb
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila
oddali komisiji pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 9. uri; Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana, sejna soba št. 200, II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe, BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– ponudniki, kateri so zavezani revizijskemu pregledu, morajo predložiti zadnje
letno revizijsko poročilo.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt transakcijski račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na transakcijski
račun za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, originalno
potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za
preteklo leto.
Tuji ponudniki predložijo:
– bilanca stanja in izkaz zadnjega poslovnega izida,
– izvlečke iz zadnjih revidiranih letnih
bilanc stanja in računovodskih izkazov za
preteklo leto, ki jih je revidiral revizor, ki je
pooblaščen v državi, kjer ima sedež,
– potrdilo ali mnenje, ki ga izda banka,
ki je pooblaščena in javno nadzorovana v
državi, kjer ima sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik naj v priloženo tabelo navede seznam strokovnjakov, ki bodo
opravljali dela z razpisanega področja. Za
vsakega mora predložiti poslovni življenjepis
z navedbo referenc s področja razpisanega
projekta za obdobje zadnjih treh let.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– EU Direktiva 2002/49/EC;
– Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04);
– Zakon o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju (Ur. l. SRS, št.
15/76 in 29/86, Ur. l. RS, št. 32/93, 29/95,
45/95 in 41/04);
– Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/95, 66/96);
– Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/95);
– Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih
za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96,
45/02);
– Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l.
RS, št. 14/99);
– Odlok o kategorizaciji občinskih cest
(Ur. l. RS, št. 70/05);
– Navodila oziroma pomoč za pripravo
karte hrupa: Position Paper – Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping
and the Production of Associated Data on
Noise Exposure; http://www.imagine-project.org/bestanden/Good%20practice%20
guide%20on%20mapping_1.pdf.
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 – 60,
2. reference s področja modeliranja hrupa in izdelave karte hrupa za obdobje zadnji
pet let – 20,
3. vsebinska ustreznost ponudbe – 20.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 354-949/2005.

Ob-26805/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila, kontaktna oseba: Irena Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-44-33, faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba
za javna naročila, kontaktna oseba: Irena
Stopar, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 05/312232.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca za izdelavo karte hrupa za
Mestno občino Ljubljana.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 20. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 1% od vrednosti pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Dokazila: izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence registra podjetij.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz registra
podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje tega registra.
Ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno.
Dokazilo: izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence.
Potrdilo ministrstva, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo:
1. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
2. Izjava, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo.
Tuji ponudniki predložijo izpis iz kazenske evidence, ki ga izda organ tuje države,
pristojen za vodenje te evidence.
Ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v
tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
Dokazilo: 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.
Tuji ponudniki predložijo potrdilo, ki ga
izda davčni organ oziroma drugi pristojni
organ tuje države.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno
sposoben, tj.
– ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila
blokiran transakcijski račun,
– revizijsko poročilo ponudnika ne sme
izkazovati negativnega mnenja (negativno
mnenje revizijskega poročila pomeni izločitev ponudnika).
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– originalni obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani AJPES-a, od katerih BON 2 ne
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 11. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2005
ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, I./104.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/05
Ob-26809/05
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 01/30-09-937, 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: 2005/00540.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
PGD in PZR za prorihrupno zaščito na
HC Pesnica–Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: HC Pesnica–Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
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: okvirni rok izdelave dokumentacije
po posameznih fazah je:
1. izvedba geološko geomehanskih raziskav in predloga za oblikovanje ter posredovanje vse potrebne dokumentacije v potrditev na podkomisijo za okolje in prostor: 45
koledarskih dni po podpisu pogodbe;
2. predaja celotne projektne dokumentacije v recenzijo: 30 koledarskih dni po potrditvi tipa protihrupne zaščite;
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3. dopolnitve in popravki po reviziji: 15
dni po prejemu zabeležke s strani komisije
za pregled in potrjevanje projektno tehnične
dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,188.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz 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 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 najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (PGD
za protihrupno zaščito) za avtoceste, hitre
ceste ali glavne ceste ali regionalne ceste,
v zadnjih 3 letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00540.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo 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 5.000 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: 9. 11. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 311-18/2005-2521
Ob-26824/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šentjur, kontaktna oseba: Jernej
Tisel, Mestni trg 10, 3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/747-13-32 ali 031/343-953,
faks 03/574-34-46, elektronska pošta: Jernej.tisel@sentjur, internetni naslov: www//obcina.sentjur.com.
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:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 311-18/2005-2521.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
javne razsvetljave, krajevnih skupnostih
ter javnih zavodov in podjetij v Občini
Šentjur v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Nakup električne energije od 1. 1. do
31. 12. 2006.
Približne količine:
– javna razsvetljava 742.000 kWh,
– enotna tarifa 235.000 kWh,
– visoka tarifa 945.000 kWh,
– manjša tarifa 436.000 kWh.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcija ponudb mora biti veljavna do
31. 12. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– bančne garancije za resnost ponudbe,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– višina garancije določena v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal z razpisom oddana dela v skladu
z razpisnimi pogoji. Račune bo dobavitelj izstavljal ločeno za posamezne zavode.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: oddaja del podizvajalcem ni
dovoljena.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po pogojih Zakona o javnih
naročilih ter skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 311-18/2005-2521.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 11. 2005.
Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Šentjur št. 01320-0100004983 – dokazilo o vplačilu s pripisom »dobava električne energije v letu 2006«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 11. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 11.
2005 ob 12. uri; v sejni dvorani – II. nadstropje Občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230
Šentjur.
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: Jernej Tisel,
vsak dan med 8. in 13. uro.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Občina Šentjur

Ob-26830/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Lucija Breskvar, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-00,
faks 01/306-17-49, elektronska pošta: lucija.breskvar@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, kontaktna
oseba: Lucija Breskvar, Trg MDB 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-00,
faks 01/306-17-49, elektronska pošta: lucija.breskvar@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, kontaktna oseba: Vesna Klement, Trg MDB 7, soba 213, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-00,
faks 01/306-17-49, elektronska pošta: lucija.breskvar@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
gospodarske javne službe in promet, kontaktna oseba: Milena Srhoj, Trg MDB 7, vložišče, pritličje, soba 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-00, faks 01/306-17-49,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN-05/312016.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadzor in vodenje evidence nad posegi
v javne površine.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mestna občina Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek od podpisa pogodbe
in/ali konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT ter izjavo banke, da bo izdala
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe (garancijo predloži ponudnik,
ki bo izbran na javnem razpisu).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od datuma 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: skladno z ZJN in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
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pri pristojnem organu države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
Tuji ponudniki predložijo:
– izpis iz registra podjetij, ki ga izda
organ tuje države, pristojen za vodenje tega
registra.
2. Ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in ne sme
biti pravnomočno obsojen zaradi takega
kaznivega dejanja.
Dokazili:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco in
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Tuji ponudniki predložijo:
– izpis iz kazenske evidence, ki ga izda
organ tuje države, pristojen za vodenje te
evidence.
3. Proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
Dokazili:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja in
– izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da poslovanja
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
Tuji ponudniki predložijo:
– izpis iz evidence o prisilnih poravnavah, stečajih in likvidacijah, ki ga izda
organ tuje države, pristojen za vodenje te
evidence.
4. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji
poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Dokazili:
– 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,
– izjava ponudnika, ki ima sedež v tujini,
da ima v Republiki Sloveniji poravnane vse
tiste zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih
moral poravnati v Republiki Sloveniji.
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Tuji ponudniki predložijo:
– potrdilo, ki ga izda davčni organ oziroma drugi pristojni organ tuje države.
5. Ponudnik ne sme biti kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma morajo
biti posledice sodbe že izbrisane.
Dokazilo:
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
Tuji ponudniki predložijo:
– izpis iz kazenske evidence, ki ga izda
organ tuje države, pristojen za vodenje te
evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ne sme imeti v preteklih šestih
mesecih do vštevši dneva izdaje ustreznega
bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun, imeti mora pozitivni
poslovni izid v preteklem letu.
Dokazilo:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– obrazci BON 1 in BON 2, izdani s strani
AJPES, od katerih BON 2 ne sme biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe,
BON 1 pa mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– bilanca stanja in izkaz zadnjega poslovnega izida.
Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– potrdila vseh bank, pri katerih imajo
odprte transakcijske račune, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na posameznem
transakcijskem računu za obdobje zadnjih
šestih mesecev pred oddajo ponudbe,
– napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s
strani pristojne izpostave Davčnega urada
RS, vključno z izkazom stanja za preteklo
leto.
Tuji ponudniki predložijo:
– bilanca stanja in izkaz zadnjega poslovnega izida,
– izvlečke iz zadnjih revidiranih letnih
bilanc stanja in računovodskih izkazov za
preteklo leto, ki jih je revidiral revizor, ki je
pooblaščen v državi, kjer ima sedež,
– potrdilo ali mnenje, ki ga izda banka,
ki je pooblaščena in javno nadzorovana v
državi, kjer ima sedež.
V primeru skupne ponudbe mora vsak
partner predložiti svoja dokazila za izpolnjevanje pogojev ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Kadrovska usposobljenost ponudnika
Najmanjše število delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi razpisanih storitev je 7. V
tem številu mora biti zajeta strokovna delovna skupina v naslednji sestavi:
1. univ. dipl. inž. ali dipl. inž. gradbeništva strokovnim izpitom – 1,
2. univ. dipl. inž. ali dipl. inž. tehnologije
prometa – 1,
3. univ. dipl. inž. ali dipl. inž. računalništva in informatike – 1,
4. univ. dipl. inž. ali dipl. inž. strojništva s
strokovnim izpitom – 1,
5. gradbeni tehnik s strokovnim izpitom
–1
6. gradbeni tehnik – 2.
Vse člane skupine morate navesti v tabeli in zanje priložiti dokazila o izobrazbi (obrazec M-2 ali podjemna pogodba).
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Pri tem velja zahteva, da so delavci poz.
1, 4, 5, 6 redno zaposleni delavci ponudnika
s polnim delovnim časom, delavca pozicije
2 in 3 pa sta lahko redno zaposlena delavca
ponudnika ali pa ponudnik predloži kopijo
sklenjene pogodbe o delu ali pogodbo o
poslovnem sodelovanju z izvajalcem, ki je
registriran oziroma izobražen za dejavnost
računalništva in informatike oziroma tehnologije prometa.
Za vse člane delovne skupine poz. 1,
4, 5 mora ponudnik priložiti potrdilo o zaposlitvi – kopija potrjenega obrazca M2 o
redni zaposlitvi, kopijo potrdila o izobrazbi
in strokovnem izpitu, za zaposlene z visoko
in univerzitetno izobrazbo pa še številko pooblaščenega inženirja pri Inženirski zbornici
Slovenije. Vse člane skupine morate navesti v tabeli in zanje priložiti kopije dokazil
o redni zaposlitvi, izobrazbi in strokovnem
izpitu, ter podatke – številko pooblaščenega
inženirja.
Za vse člana delovne skupine poz. 6
mora ponudnik priložiti potrdilo o zaposlitvi – kopija potrjenega obrazca M2 o redni
zaposlitvi, kopijo potrdila o izobrazbi, oba
člana skupine morate navesti v tabeli in zanje priložiti kopije dokazil o redni zaposlitvi
in izobrazbi.
Za člana delovne skupine poz. 2 in 3
mora ponudnik ali priložiti potrdilo o zaposlitvi – kopija potrjenega obrazca M2 o redni
zaposlitvi in kopijo potrdila o izobrazbi ali pa
ponudnik predloži kopijo sklenjene pogodbe
o delu ali pogodbe o poslovnem sodelovanju z izvajalcem, ki je registriran oziroma
izobražen za dejavnost računalništva in informatike oziroma tehnologije prometa.
Dokazilo:
– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
za izvedbo naročila,
– seznam zaposlenih, ki bodo sodelovali
pri izvedbi del.
Tehnična opremljenost ponudnika
Prostori potrebni za izvajanje del:
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno opremljeno nadzorno enoto na območju Mestne
občine Ljubljana, ki mora biti opremljena z:
– upravnimi prostori za delo.
Dokazila:
1. Izpis iz zemljiške knjige ali pogodba
o najemu
Oprema
Minimalni obseg opreme ponudnika za
izvajanje razpisanih storitev:
– osebno vozilo – 2 komada,
– informacijski sistem, ki je kompatibilen
z naročnikovim – 2 kompleta.
Oprema mora biti ustrezno vzdrževana
in uporabljiva. Naročnik ima pravico zahtevano opremo preveriti pri ponudniku. Zagotovitev navedenih zahtev o mehanizaciji in
opremi ponudnik dokaže z izpisom iz knjige
osnovnih sredstev (na katerem označi vso
zahtevano opremo) v izvirniku (originalu) ali
v navadni fotokopiji (nenotarsko overjeni)
z žigom in podpisom zastopnika ponudbe
ali pogodbo o poslovnem sodelovanju (najemu) za navedeno opremo.
Dokazilo:
1. izpis iz knjige osnovnih sredstev ali/in
2. pogodba o najemu navedene opreme.
Reference
Upoštevali bomo samo reference, ki
se nanašajo na izvedbo del v zadnjih treh
letih.

Ponudnik mora predložiti pisna priporočila naročnikov o opravljenih delih, ki so
predmet razpisa. Skupna vrednost referenc
razpisanih del za vsako leto posebej za zadnja tri leta mora presegati 2-kratno vrednost javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik mora izpolniti referenčno listo in priložiti pisna priporočila naročnikov.
Seznam poslovnih subjektov
V primeru, da bo najugodnejši ponudnik uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o
preprečevanju korupcije naročnik ne sme
poslovati, bo naročnik od Komisije za preprečevanje korupcije zahteval dovoljenje za
poslovanje z najugodnejšim ponudnikom. V
primeru, da komisija ne bo dala dovoljenja
za sodelovanje, bo naročnik ponudbo ponudnika zavrnil.
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: 430-535/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 10. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun Mestne občine Ljubljana, odprt pri Banki
Slovenije, št. 01261-0100000114, sklic na
št. 09000-285121. Razpisno dokumentacijo
lahko ponudniki prevzamejo vsak dan od 8.
do 12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 120 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: s predloženim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 10. 2005
ob 10.30; Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne
službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana, v
sejni sobi v kleti.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 164/15
Ob-26988/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 3-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev čiščenja poslovnih
prostorov in okolice fakultete ter dobava
materialov za čiščenje in papirne sanitarne galanterije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Tržaška cesta 25, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. poslovni prostori: 8.563 m2,
2. vhod in kolesarnica: 200 m2,
3. okna: 3.444 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo za resnost ponudbe v višini
10% razpisane ocenjene vrednosti javnega
naročila z veljavnostjo 45 dni od dneva odpiranja ponudb;
– izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in jo bo naročniku predložil najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe in to
v višini 10% razpisane ocenjene vrednosti
javnega naročila, z veljavnostjo 60 dni po izteku pogodbenega roka in
– izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila
45 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:
– potrdilo registraciji od pristojnega sodišča ali drugega organa. Dokazilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb. Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS;
– potrdilo, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– potrdilo, 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, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranih poslovnih računov
v zadnjih 6 mesecih, kar je razvidno iz podatkov v obrazcu BON 1/P ali BON 2 oziroma za samostojne podjetnike iz potrdila o
solventnosti.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila:
– izpolnjeno izjavo o odzivnem času ponudnika;
– izpolnjeno izjavo o vzpostavljenih sistemih kakovosti ISO 14001 in ISO 9000;
– izpolnjeno izjavo o tehnični opremljenosti;
– izpolnjeno izjavo o tehnologiji čiščenja;
– izpolnjeno izjavo o kadrovski usposobljenosti;
– izpolnjeno izjavo o prisotnosti kontrolorja čiščenja;
– izpolnjeno izjavo o normativu za čiščenje poslovnih površin.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 3-2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 11. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: V ceni je DDV. Plačilo na TR: 01100-6030708671, s pripisom
za JR3-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005 ob
12. uri, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-26989/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad
Vlade RS z informiranje, kontaktna oseba: Sabina Popovič, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-26-11, faks 01/251-23-12,
elektronska pošta: sabina.popovič@gov.si,
internetni naslov: www.uvi.gov.si/slo/.
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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: oblikovanje in priprava za
tisk mesečnika Sinfo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je oblikovanje,
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tehnična ureditev in priprava za tisk 24ih številk mesečnika Sinfo v letih 2006
in 2007.
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:
74.84.30.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 24 številk mesečnika Sinfo.
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
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: 24. 10. 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.gov.si/slo/ v rubriki katalog informacij javnega značja (2.g).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 25. 1. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov, ki
naj s seboj prinesejo pooblastilo ponudnika.

Stran

7336 /

Št.

89 / 7. 10. 2005

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 10. 2005
ob 10. 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: 3. 10. 2005.
Urad Vlade RS z informiranje
Ob-26993/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Oplotnica, kontaktna oseba: Irena Cehtl, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, Slovenija, tel. 02/845-09-07, faks
02/845-09-09, elektronska pošta: druzbenedej.oplotnica@siol.net, internetni naslov:
www.oplotnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DD-001/2005-NVV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi šolskih otrok na območju šolskega okoliša OŠ Oplotnica, v obdobju
od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2011.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: šolski okoliš Osnovne šole
Pohorskega baraljona Oplotnica.
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: v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: vse šolske dni v šolskem letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 9. 2006, konec 30. 9. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, v razpisni dokumentaciji.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: DD-001/2005JNVV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 10. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na razpolago na
sedežu naročnika, vsak delovni dan v delovnem času.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 2. 12. 2005 do
10. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2006 ali 10 mesecev
in/ali 302 dni od navedenega skrajnega roka
za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2005
ob 10. uri, na sedežu Občine Oplotnica,
Grajska cesta 1, Oplotnica.
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. 9. 2005.
Občina Oplotnica

Št. 404-08-328/2005-12
Ob-26997/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba, vodja
izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-53, faks
01/431-90-35.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Od-

delek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan
Purkat, Dušan Cirar, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: zavarovanje prevoznih sredstev MORS.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev po prilogi IA Zakona o javnih naročilih, in sicer pod št. 6. ﬁnančne storitve, a)
zavarovalniške storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 291/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zavarovanje prevoznih sredstev MORS.

Javna naro�ila po zakonu o javnih naro�ilih

MK

a) Zavarovanje cestnih motornih vozil
število vozil

s kasko zav.
brez kasko zav.
(obvezno +
(le obvezno)
kasko)

zap. št.

vozila

1

2

4

5

6

1.

osebna

1212

81

1131

2.

tovorna

885

8

877

3.

avtobusi

22

0

22

4.

priklju�.
vozila,
delovni
stroji

433

45

388

5.

preizkusne
tablice
(brez
motociklov)

15

5

10

6.

motocikli

53

0

53

7.

tirna vozila
(vagoni
serije
SMMP)

48

0

48

skupaj
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b) Zavarovanje zračnih plovil
število zra�nih plovil
zap.
št.

zra�na plovila

1.

helikopterji:
BELL 412

8

0

8

BELL 206

3

0

3

4

0

4

8

0

8

2

0

2

2

0

2

PILATUS PC-9M
z nadgradnjo

9

0

9

TURBOLET L 410

1

0

1

PILATUS PC-6
(Turbo Porter)

2

0

2

skupaj

COUGAR AS-532AL (H3-71, H3-72, H373, H3-74)
2.

letala:
ZLIN 242

ZLIN 143
PILATUS PC-9

s kasko z zavarov.
zavarov. odgovornosti

Javna naro�ila po zakonu o javnih naro�ilih

c) Zavarovanje vodnih plovil

število vodnih plovil

zap.
št.

vodna plovila

1.

Patruljna ladja
SUPERDVORA MK II

1

0

1

2.

Patruljni �oln
ANTARKTIK OPEN

1

0

1

Patruljni �oln
NOVOMARINE HD 7

1

0

1

Gumi �oln
ZODIAC F-530

2

0

2

3.

4.

Podrobnejša speciﬁkacija je razvidna iz
razpisne dokumentacije stran 2-15 in iz priloge 1 in 2 razpisne dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: isto kot
v II.1.6) Opis/predmet javnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se sklepa za obdobje
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MK

s kasko z zavarov.
zavarov. odgovornosti

enega leta – dvanajstih mesecev – za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora priložiti:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(priloga št. 6),
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
(priloga št. 4).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
zavarovalne premije v štirih enakih četrtlet-

nih obrokih, 30. dan od dneva uradnega prejema računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodnega
registra (ali druge ustrezne evidence), izdanega v letu 2005.
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;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence.
Dovoljenje oziroma odločbo izda pristojni
organ upravne enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj, za opravljanje določene dejavnosti, skladno z Zakonom o gospodarskih
družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna izjava, skladno s 44. členom
ZJN-1-UPB1, da dovoljenje za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
ni potrebno.
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje (Kazenska evidenca), da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni in lastna izjava v skladu s 44.
MK ZJN-1-UPB1 dana
3/3pod
06.10.05
09:25 in
členom
materialno
kazensko odgovornostjo, da ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
4. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež;
Dokazilo: fotokopija potrdila izdanega s
strani sodišča oziroma pristojnega organa,
ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od
30 dni.
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: fotokopija potrdila, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež in, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ki na dan oddaje ponudbe ni starejše od 30 dni.
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. da je priložil:
a) bančno garancijo za resnost ponudbe
(vzorec v prilogi št. 10),
b) izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo posla – pogodbenih obveznosti (vzorec izjave v prilogi št. 8, vzorec
garancije v prilogi št. 9),
2. da je ﬁnančno in poslovno sposoben:
a) podatki o plačilni sposobnosti:
– fotokopija obrazca BON 2, izdanega v
letu 2005: ponudnik na dan pred sestavitvijo obrazca ni imel dospelih neporavnanih
obveznosti in v zadnjih 6 mesecih je imel
ponudnik dospele neporavnane obveznosti
0 dni ali
– fotokopija potrdila poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da leta v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva
sestavitve obrazca o plačilni sposobnosti ni
bil blokiran, izdanega v letu 2005,
3. da je priložil reference s priloženimi
potrdili petih pogodbenih partnerjev, s katerimi največ sodeluje in vrednostjo poslov
– da je navedel podatke o najvažnejših pogodbah na področju javnega naročila (izjava
in podatki v prilogi št. 6).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
III.2.1.3) Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da dokaže svojo sposobnost za izvedbo javnega naročila – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo (priloga št. 11),
2. da je priložen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe na javni razpis (poglavje III.-str. 20 razpisne dokumentacije),
3. da je priložen cenik (izpolnjen, podpisan, žigosan) (priloga št.: 3, 3a, 4, 4a,
5, 5a),
4. da je priložena izjava o pozavarovanju
in izjava ponudnika (podpisana in požigosana) (priloga št. 7),
5. da je priložena potrditev veljavnosti
cen in roka plačila (podpisana in požigosana) (priloga št. 7).
Ponudba velja do morebitne sklenitve
pogodbe oziroma do dokončne izvedbe posla.
Vse cene v ponudbi so ﬁksne za čas veljavnosti pogodbe.
Plačilo zavarovalne premije v štirih enakih četrtletnih obrokih, 30. dan od dneva
uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.
6. da so priloženi pogoji ponudnika, ki se
nanašajo na zahtevano vrsto zavarovanja in
obrazci za prijavo škode (priloga št. 12),
7. da je priložen vzorec pogodbe (izpolnjen, podpisan in žigosan) (priloga št. 13).
Kolikor ponudbi niso priloženi dokazi-dokumenti in podpisane in žigosane izjave, ki
dokazujejo izpolnitev posameznega pogoja,
se ponudba izloči.
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.
Ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za
sposobnost, bodo ocenjeni na podlagi ocenjevalnega merila: najnižja cena.
Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh
zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni
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dokumentaciji. Izbran bo ponudnik, ki bo
ponudil najnižjo ceno.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik 404-08-328/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2005, vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega
razpisa MORS 291/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000291) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 23. 11. 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 dokončne izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo dne 24. 11. 2005 ob 10.
uri na Ministrstvu za obrambo, Direktorat
za logistiko, Sektor za naročila, Kardeljeva
ploščad 24, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-26592/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.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: JNVV-04 B/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
tovorno vozilo – tristrani kiper največja

dovoljena skupna masa vozila 15000 kg
in tovorno vozilo – cestar z enojno kabino – največja skupna dovoljena masa
vozila 3500 kg.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. Jadranska cesta 24, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tovorno vozilo – tristranski kiper 1 kom., tovorno
vozilo – cestar 1 kom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zahteva se ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe v vrednosti 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
nakupa v roku 60 dni po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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: jnvv-04 B/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 11. 2005
ob 12. uri; Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., soba 102.
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: 29. 9. 2005.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Ob-26593/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.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: JNVV-03 B/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup električne energije za potrebe odjemnih mest električne energije na katerih nastopa Mariborski vodovod, javno
podjetje, d.d. kot upravičeni odjemalec
za leto 2006.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odjemna mesta na katerih
nastopa kot upravičeni odjemalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: električna energija 11 000 000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zahteva se ﬁnančno zavarovanje za resnost
ponudbe – 5% od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
storitve v roku 30 dni po dobavi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV-03 B/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 11. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 04515-0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 11. 2005
ob 12. uri; Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. soba 102.
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: 29. 9. 2005.
Mariborski vodovod j.p. d.d.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna
oseba: Ivan Lozej, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-27,
041/749-646, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: ivan.lozej@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Milena Trifunovič in Albinca Suhadolc, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-24-42, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava in dobava jeklenih konstrukcij in
opreme za varno plezanje:
– sklop A: izdelava in dobava jeklenih
konstrukcij,
– sklop B: izdelava in dobava opreme za
varno plezanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DV 2 x 110 kV Gorica
– Divača.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava in dobava jeklenih konstrukcij in opreme
za varno plezanje, skladno z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 4–8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljenih dobavah.
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.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Ob-4452/05 z
dne 18. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:

Št. 15/3873/2005
Ob-26735/05
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: Franci Žakelj, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks 01/474-23-12,
elektronska pošta: franc.zakelj@eles-si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Milena Trifunovič in Albinca Suhadolc (od 10. do 14. ure), Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-30-00, faks 01/474-25-02, internetni
naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup licenc Oracle E-Business Suite
2003 Professional User.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.

II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
licenc Oracle E-Business Suite 2003 Professional User, skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 20 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 30 dni od
dneva izstavitve računa, gotovinsko plačilo
po opravljeni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 167/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 10. 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: 30. 9. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/3924/2005
Ob-26736/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Stran

Stran
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
Sklop A:
– skupna ponudbena cena – 80%,
– reference proizvajalca za jeklene konstrukcije – 20%.
Sklop B:
– skupna ponudbena cena – 80%,
– reference proizvajalca opreme za varno plezanje – 10%,
– podaljšana garancijska doba – 10%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 154/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 11. 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: 10. 11. 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: 30. 9. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Ob-26800/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Željko Horvat, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-32, faks 07/481-72-52, elektronska pošta: zeljko.horvat@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Krško, kontaktna oseba:
Matjaž Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, Slovenija,
tel. 07/498-12-77, faks 07/498-12-76, elektronska pošta: matjaz.pirc@krsko.si, internetni naslov: http://www.krsko.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.1.1) 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-VV-GR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda BS Zaloke – 1. faza
– 2. in 3. etapa.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zaloke – Raka pri Krškem.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA-45.21.41.
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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: obseg
je razviden iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT;
2. ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
vrednosti pogodbe v 10 dneh po sklenitvi
pogodbe;
3. ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila v roku 60 dni od uradnega prejema
situacije skladno 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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost in deleže udeležbe posameznih
ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež;
2. ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da je bil zaradi takega
kaznivega dejanja pravnomočno obsojen;
3. zoper njega ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
4. ponudniku ne sme biti na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka
na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika;
5. ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
6. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
7. ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
8. ponudnik mora biti sposoben izvesti
naročilo in imeti proste kapacitete;
9. ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (pravne osebe) oziroma potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov (ﬁzične osebe), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
2. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter izjava ponudnika,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;

3. fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečaju ali likvidaciji ter izjava
ponudnika, da poslovanje ne vodi izredna
uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1/P ne starejši od 60
dni od dneva odpiranja ponudb, lahko fotokopija;
2. poročilo pooblaščenega revizorja, da
je ponudnik do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrjeni izjavi, da je v zadnjih petih
letih vsaj dvakrat kvalitetno in pravočasno
izvedel gradnjo vodovoda v vrednosti več
kot 30 mio SIT;
2. popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme;
3. navedba izobrazbene in strokovne
kvaliﬁkacije ključnih kadrov ponudnika;
4. seznam predvidenih podizvajalcev;
5. potrjena izjava o prostih kapacitetah in
sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo.
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: 26. 10. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 03155-1000187879 – SKB
d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 10. 2005
ob 12. uri; Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a,
Krško, sejna soba komunale.
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. 9. 2005.
Kostak, komunalno
stavbno podjetje d.d.
Ob-26994/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Željko Horvat, Leskovška cesta 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/481-72-32, faks 07/481-72-52, elektronska pošta: zeljko.horvat@kostak.si, internetni naslov: http://www.kostak.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Krško, kontaktna oseba:
Matjaž Pirc, CKŽ 14, 8270 Krško, Slovenija,
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tel. 07/498-12-77, faks 07/498-12-76, elektronska pošta: matjaz.pirc@krsko.si, internetni naslov: http://www.krsko.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.1.1) 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: 04/05-VV-GR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova vodovoda Senovo–Brestanica,
odsek: Dovško–Senovo.
II.1.7 lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dovško–Senovo.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA-45.21.41.
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: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije in popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
2. ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
vrednosti pogodbe v 10 dneh po sklenitvi
pogodbe,
3. ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila v roku 60 dni od uradnega prejema
situacije skladno 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: pravni akt o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost in deleže udeležbe posameznih
ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 1. ponudnik mora biti
registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima
sedež; 2. ne sme biti v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je bil zaradi
takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen; 3. zoper njega ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek; 4. ponudniku ne
sme biti na katerikoli način dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika; 5. ponudnik
mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
6. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
7. ponudnik mora imeti izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev;
8. ponudnik mora biti sposoben izvesti naročilo in imeti proste kapacitete; 9. ponudniki
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

1. fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij (pravne osebe) oziroma potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov (ﬁzične osebe), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
2. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter izjava ponudnika
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. fotokopija potrdila izdanega s strani
sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, v stečaju ali likvidaciji ter izjava
ponudnika, da poslovanje ne vodi izredna
uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1/P ne starejši od 60
dni od dneva odpiranja ponudb, lahko fotokopija,
2. poročilo pooblaščenega revizorja, da
je ponudnik do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
kooperantov in podizvajalcev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrjeni izjavi, da je v zadnjih petih
letih vsaj dvakrat kvalitetno in pravočasno
izvedel gradnjo vodovoda v vrednosti več
kot 30 mio SIT,
2. popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
3. navedba izobrazbene in strokovne
kvaliﬁkacije ključnih kadrov ponudnika,
4. seznam predvidenih podizvajalcev,
5. potrjena izjava o prostih kapacitetah in
sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.1.4) Drugi podatki: 1. ponudnik mora
imeti sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 10. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. 03155-1000187879 – SKB
d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 10. 2005
ob 12. uri; Kostak, d.d., Leskovška cesta 2a,
Krško, sejna soba komunale.
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: 3. 10. 2005.
Kostak, komunalno
stavbno podjetje d.d.
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Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-26963/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Zagorje ob Savi, kontaktna
oseba: Tatjana Podbregar, univ. dipl. inž.
arh., Cesta 9. avgusta 4, 1410 Zagorje ob
Savi, Slovenija, tel. 03/56-55-710, faks
03/56-64-011, elektronska pošta: Tatjana.podbregar@zagorje.si; v sodelovanju z
Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije,
kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, univ.
dipl. inž. arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680,
elektronska pošta: Natecaji@zaps.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zbornica za arhitekturo in
prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda
Bonač Arko, univ. dipl. inž. arh., Vegova 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-20-672,
faks 01/24-20-680, elektronska pošta:
natecaji@zaps.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
prijave za sodelovanje/projekte: Zbornica za
arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna
oseba: Breda Bonač Arko, univ. dipl. inž.
arh., Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaji@zaps.si.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil
naročnik: dograditev rekreacijskega centra
v Zagorju ob Savi.
II.1.2) Opis: enostopenjski vabljeni
projektni natečaj za zasnovo dograditve
rekreacijskega centra v Zagorju ob Savi.
II.1.3) Kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.4.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.30.00, dodatni predmet: 74.25.10.00.
II.1.4.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): arhitekturne storitve, storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne
storitve.
Kategorija storitve 12.
III.1) Merila za izbiro udeležencev: merila za izbiro kandidatov bodo objavljena na
spletni strani ZAPS: www.arhiforum.si.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da; arhitektura.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Število udeležencev ali obseg:
število 6; največ 6, minimum 1.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov:
Merila za izbor vabljenih bodo objavljena
v povabilu k sodelovanju na spletni strani:
www.arhiforum.si.
Merila za izbor najboljšega natečajnega
dela bodo navedena v natečajni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 19. 10. 2005.
Prijave je potrebno oddati osebno do 12.
ure na naslov ZAPSa ali poslati po pošti; v
tem primeru šteje datum oddaje.
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Čas za izdelavo natečajnih elaboratov je
dva meseca od pošiljanja razpisnega gradiva izbranim kandidatom.
Čas in način oddaje je določen v natečajnem gradivu.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki jih kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
Jezik, v katerem morajo biti elaborati, je
slovenščina.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile:
1. nagrada: 2,000.000 SIT,
2. nagrada: 1,300.000 SIT,
3. nagrada: 800.000 SIT;
tri priznanja po 370.000 SIT.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da.
IV.4.5) Imena izbranih članov komisije za
izbiro vabljenih:
– Ivo Vrtačnik, za naročnika,
– Janez Lajovic, univ. dipl. arh., za
ZAPS,
– Vladimir Krajcar, univ. dipl. arh., za
ZAPS.
IV.4.6) Imena izbranih članov ocenjevalne
komisije: imena članov komisije za ocenjevanje natečajnih elaboratov bodo objavljena
na spletni strani ZAPS www.arhiforum.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se natečaj nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Občina Zagorje ob Savi

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 9/05
Ob-26451/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Metka Bogovič, mag. far. spec., Černeličeva cesta 15,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-191,
faks 07/46-68-110, elektronska pošta: metka.bogovic@sb-brezice.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: 9/05 JNb.
II.5) Kratek opis: dobava sanitetno obvezilnega materiala, sredstev za hospitalno higieno in dezinfekcijo, elektrod in
papirja ter ostalega medicinsko potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9/05: Labohem d.o.o.,
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kontaktna oseba: Irena Kralj, Kettejeva 12,
1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/72-47-121,
faks 01/72-41-121, elektronska pošta: labohemdomzale@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 248.880 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. 9/05: Valencia Stoma-medical d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Bertalanič, Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-12-490, faks 01/25-12-490,
elektronska pošta: gorazd@vsm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59.729,25 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: javno naročilo št. 9/05: Promed d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomi Jenčič, Leskoškova cesta 9d, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/52-02-302, faks 01/52-02-164, elektronska pošta: promed@s5.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 313.794 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. 9/05: Medias International
d.o.o., kontaktna oseba: dr. Gorazd Babuder, univ. dipl. biol., Leskoškova cesta 9d,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-02-300,
faks 01/52-02-495, elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 68.828 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. 9/05: Iris Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna oseba: Saša
Jesenovec Ljubojević, Cesta v Gorice 8,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/20-06-688,
faks 01/20-06-660, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,050.684 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. 9/05: Interpart d.o.o.,
kontaktna oseba: Vinko Starič, Cesta na
Brdo 85, 1125 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/42-31-885, faks 01/42-31-885, elektronska pošta: vinko.staroc@interpart.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 78.371 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 stori-

tev: javno naročilo št. 9/05: Gopharm d.d.,
Nova Gorica, kontaktna oseba: Karolina Kobal Žvanut, Cesta 25. junija 1d, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/33-04-320, faks
05/33-04-311, elektronska pošta: karolina@gopharm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 920.392 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. 9/05: Paul Hartmann Adriatic d.o.o., kontaktna oseba: Patricia Popovič,
Letališka 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/54-84-582, faks 01/54-84-589, elektronska pošta: patricia.popovic@hartmann.info.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,240.709 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. 9/05: Profarmakon International d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Strlič,
dipl. zdravstvenik, Preradovičeva ulica 20a,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/42-16-220,
faks 02/42-16-230, elektronska pošta: strlic.gregor@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,819.712 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. 9/05: Pri-ma d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Bergant, Tržaška 28,
1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/75-62-015,
faks 01/75-62-016, elektronska pošta: prima@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 235.920 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. 9/05: Farmadent, trgovina na debelo ni drobno d.o.o., kontaktna
oseba: Andreja Grilc, mag. farm., Minarikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/45-02-811, faks 02/45-22-052, elektronska pošta: andrejag@farmadent.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 234.638 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. 9/05: Medis d.o.o., kontaktna oseba: Maja Strnad Cestar, Brnčičeva 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-96-900,
faks 01/58-96-991, elektronska pošta:
maja.strnad@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,933.420 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9/05: Inter Koop d.o.o.,
kontaktna oseba: Urška Kolarič, Ulica heroja
Šaranoviča 34, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/25-04-530, faks 02/25-04-540, elektronska pošta: urska.kolaric@inter-koop.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 553.964 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. 9/05: Dr. Gorkič d.o.o.,
kontaktna oseba: Dean Gorkič, dr. med.,
Nova vas 22, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
01/75-90-250, faks 01/58-90-256, elektronska pošta: dr.gorkic@dr-gorkic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 492.450 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. 9/05: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik,
Leskoškva 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-54-211, faks 01/58-54-298, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,894.585 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. 9/05: Kemofarmacija
d.d., kontaktna oseba: Vida Sotler, Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-09-800, faks 01/47-09-973, elektronska pošta: vida.sotler@kemfarm.si, spela.klevze@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,676.908,40 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. 9/05: Kemofarmacija
d.d., kontaktna oseba: Vida Sotler, Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-09-800, faks 01/47-09-973, elektronska pošta: vida.sotler@kemfarm.si, spela.klevze@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 382.499 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. 9/05: Simps's d.o.o.,
kontaktna oseba: Tina Prevorčnik, Motnica
3, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/56-21-350,
faks 01/56-21-339, elektronska pošta: javna.narocila@simpss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14.718 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: 9/05-20 JNb.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 280.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-17989/05.
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: 27. 9. 2005.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice
Št. 961-11/05
Ob-26452/05
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) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-11/05.
II.5) Kratek opis: nakup osebnega vozila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 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. 961-11/05: Porsche Slovenija
d.o.o., kontaktna oseba: Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-25-136, faks 01/58-25-104, elektronska pošta: peter.vercic@porsche.si, 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 10,710.690 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: 961-11/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19511/05.
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: 28. 9. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Št. 357/05
Ob-26562/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Študentski domovi v Ljubljani, kontaktna
oseba: Mojca Oražem, tel. 01/242-10-07,
Cesta 27. aprila 31, p. p. 4262, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-10-05, faks
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01/242-10-10, elektronska pošta: Studentski.domovi@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2/2005.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža pohištva za blok VIII in blok IX.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno 90 točk,
2. reference 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2/2005: Biring
Ambienti, d.o.o., kontaktna oseba: Blaž Mušič, Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/830-12-03, faks 01/830-12-30, elektronska pošta: Ambienti@biring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,185.000 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-2/2005: Atlas oprema,
d.o.o., kontaktna oseba: Ignac Potokar, Samova ul. 12/A, 1000 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 (brez DDV): cena 1,365.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19727/05 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: 29. 9. 2005.
Študentski domovi v Ljubljani
Ob-26563/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje
kazenskih sankcij, kontaktna oseba: Božidar
Peteh, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70,
elektronska pošta ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mp/uiks.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – B – 2005 – 10.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
različne opreme za kuhinje (pomivalni stroji, štedilniki,…) za več lokacij zavodov za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
1. sklop, Saksida d.o.o., Na produ 28, 2354
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Brestrnica; 2. in 4. sklop, GO-ST d.o.o., Gasilska cesta 35, Grosuplje; 3. in 5. sklop,
Lesnina MG, oprema d.d., Parmova 28,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena:
1. sklop 5,950.242,67 SIT,
2. sklop 2,399.459 SIT,
3. sklop 236.000 SIT,
4. sklop 137.000 SIT,
5. sklop 878.810 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005, Ob-20953/05.
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: 28. 9. 2005.
Ministrstvo za pravosodje
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-26565/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska, d.d., kontaktna oseba: Miran Žnideršič, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: miran.znidersic@elektro-primorska.si, internetni naslov: www.elektro-primorska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža 20
kV opreme za kompenzacijo jalove energije v RTP Tolmin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference,
– kakovost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 / 2005-B: TSN, d.o.o.
Maribor, kontaktna oseba: Slavko Kodrič,
Šentiljska c. 49, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-66-60, faks 02/252-50-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,912.200 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:
6. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005, Ob-17648/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2005.
Elektro Primorska, d.d.
Nova Gorica
Ob-26569/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, kontaktna oseba: mag.
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Suzana Tratenšek, Slomškov trg 15, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/23-55-391,
faks +386/2/23-55-237, elektronska pošta:
suzana.tratensek@uni-mb.si, internetni naslov: http://www.uni-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
III.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): dobava pisarniškega
materiala (po sklopih).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03_2005/06-JN-ČL.
II.5) Kratek opis: za oddajo javnega naročila nabave pisarniškega materiala je
bil izveden omejeni postopek. Naročnik
je v I. fazi postopka sposobnost priznal 4
kandidatom, ki jih je v II. fazi postopka (2.
leto) povabil k predložitvi ponudb. Edino merilo za izbiro ponudnika je bila najugodnejša
cena.
Naročnik je na podlagi navedenega izbral ponudnika, s katerim je sklenil ustrezno
pogodbo za obdobje enega leta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1 (pisarniški material) in sklop 2
(tonerji): 35,000.000 SIT,
– sklop 3 (papir za fotokopirne stroje in
tiskalnike): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03_2005/06-JN-ČL (sklop
1: pisarniški material in sklop 2: tonerji): Mladinska knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba: Mirjam Potočnik, Slovenska cesta 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-05-400,
faks 01/58-87-462, elektronska pošta: mirjam.potocnik@mk-trgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop 1 (pisarniški
material) in sklop 2 (tonerji): 34,275.490,95
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. 03_2005/06-JN-ČL (sklop
3: papir za fotokopirne stroje in tiskalnike):
DZS, založništvo in trgovina d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/586-71-47, faks 01/586-71-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop 3 (papir za fotokopirne stroje in tiskalnike): 8,775.379,20
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03_2005/06-JNČL.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
– 11. 8. 2005 – sklop 1 in sklop 2,
– 11. 8. 2005 – sklop 3.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-84886 z dne 10. 1. 2003.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2005.
Univerza v Mariboru

Ob-26571/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Aljoša Drešar, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-OM-8/2005-B-LV.
II.5) Kratek opis: dobava živil za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): dobava živil za potrebe Psihiatrične
klinike Ljubljana za obdobje treh let v ocenjeni vrednosti 142,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-OM-8/2005-B-LV: Agro
Mrkac d.o.o., Cesta v Šmartno 29, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
Pekarna Blatnik d.o.o., Podgorica 25, 1312
Videm Dobrepolje, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
Franc Bohinc, Zalog 39, 4207 Cerklje na
Gorenjskem, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Janez Dimnik, Studenec 16, 1260 Ljubljana
Polje, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
Droga Kolinska d.d., Kolinska ulica 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-BLV: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj,
Slovenija.
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:
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javno naročilo št. JN-OM-8/2005-B-LV: Geaprodukt d.o.o., Dolenjska cesta 244, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Mesarija Gregorc, Franc Gregorc s.p., Golniška
cesta 2, 4000 Kranj, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
Janko Hržič, Velika Nedelja 3, 2274 Velika
Nedelja, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
Kmetijstvo Kopač Rok Lebar, Podgorica 87,
1000 Ljubljana Črnuče, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Stanislav Kralj, Brinje 14, 1262 Dol pri Ljubljani,
Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
Ledo d.o.o., Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
MIR mesna industrija Radgona d.d., Ljutomerska cesta 28a, 9250 Gornja Radgona,
Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Mogota d.o.o., Cesta v Trnovlje 7, 3000 Celje,
Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442,
1291 Škoﬂjica, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005B-LV: Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka,
Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ulica 10,
8000 Murska Sobota, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Vinko Šimenc, Bizoviška cesta 67, 1261 Dobrunje, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV:
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., Vinarska
cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija.
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. JN-OM-8/2005-B-LV: Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
154, 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: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-OM-8/2005-B-LV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 29.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21046/05 z dne 29. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: v prvi fazi postopka
je naročnik priznal sposobnost za izvedbo
javnega naročila dobava živil za obdobje 3
let in z vsemi sklenil pogodbe o dobavi prehrambenega blaga.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Št. 404-08-185/2005-30
Ob-26575/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba:
Sonja Jekovec, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska

pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 148/2005-ODP, nakup sredstev vojaške policije.
II.5) Kratek opis:

Sklop
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Predmet
Ročni detektor kovine
Ogledalo, teleskopsko z lastnim izvorom svetlobe
Ogledalo za pregled podvozja vozil, veliko
Komplet ročnega, večnamenskega, antimagnetnega
orodja
Elektronski stetoskop
Čelada, motoristična z vizirjem
Komplet kablov in karabinov za odpiranje vozil in
prostorov
Oprema za zavarovanje prometne nesreče
Profesionalni alkometer
Pupilometer
Zaščitna sredstva za varovano osebo
Zaščitna sredstva za varnostnike
Rentgen za pregled prtljage (potovalnih torb, kovčkov, paketov) z montažo
Sredstvo za prisilno zaustavljanje vozil

ME
kos
kos
kos

Količina
3
3
1

kpl

2

kos
kos

2
3

kpl

1

kpl
kos
kpl
kos
kos

3
3
10
5
26

kpl

1

kpl

16
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,606.666,66 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: sklop 1: javno naročilo št. MORS
148/2005-ODP: PAN Elektronik d.o.o.,
kontaktna oseba: Alojz Podgoršek, Gorenjska cesta 39, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/277-00-00, faks 04/277-00-26, elektronska pošta: pan.elektronik@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: skupna vrednost
pogodbe 234.000 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop 2, 3, 8, 9: javno naročilo št. MORS
148/2005-ODP: Perigon d.o.o., kontaktna
oseba: Pavla Mihajlovič, Masera-Spasiča ulica 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: skupna vrednost
pogodbe 2,375.764,80 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop 13: javno naročilo št. MORS 148/2005ODP: Vama Trade Povšič & CO d.o.o., kontaktna oseba: Valter Povšič, Vipavska cesta 54, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/366-49-00, faks 05/366-49-10, elektronska pošta: valter.povsic@vamatrade.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: skupna vrednost
pogodbe 8,700.000 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop 4, 5, 11, 12: javno naročilo št.
MORS 148/2005-ODP: LAB Commerce
d.o.o., kontaktna oseba: Melita Borštnar,
Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/423-17-22, faks 01/423-17-23, elektronska pošta: lab.commerce@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: skupna vrednost
pogodbe 10,303.927,20 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop 6, 14: javno naročilo št. MORS
148/2005-ODP: DAT-CON d.o.o., kontaktna
oseba: Stane Plaskan, Polzela 136A, 3313
Polzela, Slovenija, tel. 03/703-33-00, faks
03/57-20-408, elektronska pošta: info@datcon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: skupna vrednost
pogodbe 2,469.190,80 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-185/2005-30.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13159/05; popravek: Ur. l. RS, št. 62 z
dne 1. 7. 2005, Ob-18346/05.
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: 27. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 091-5-12/05
Ob-26578/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-77-11, faks +386/1/543-77-26,
elektronska pošta: andreja.zagar@mf.unilj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava raziskovalnega ﬂuorescenčnega invertnega optičnega mikroskopa z dodatkom za TIRF
mikroskopijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka. odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. kakovost,
3. dodatne tehnične prednosti,
4. odzivni čas serviserja in podporo,
5. garancijsko dobo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 091-5-1/05: Tehnooptika
Smolnikar d.o.o., kontaktna oseba: Božo
Jernejčič, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/252-74-93, faks 01/426-32-72,
elektronska pošta: tehnooptika@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,499.800 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:
6. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20546/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska Fakulteta
Ob-26738/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Sabina Špeglič, dipl. ekon., Oblakova ulica
5, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00,
faks 03/423-36-66, elektronska pošta: in-

fo@sb-celje.si, internetni naslov: www.sbcelje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava medicinsko
sanitetno potrošnega materiala, diagnostike in ostalega lekarniškega materiala
(razpisna dokumentacija za II. fazo z dne
24. 1. 2005).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4 milijarde SIT v obdobju treh let.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
16.01.01; 16.01.02; 16.01.03; 16.01.05;
16.01.06; 16.01.07; 16.01.08; 16.01.09;
16.01.10; 16.01.101; 16.01.102; 16.01.103;
16.01.104; 16.01.105; 16.01.106; 16.01.107;
16.01.108; 16.01.109; 16.01.11; 16.01.110;
16.01.111; 16.01.112; 16.01.113; 16.01.114;
16.01.115; 16.01.116; 16.01.117; 16.01.118;
16.01.119; 16.01.12; 16.01.120; 16.01.121;
16.01.122; 16.01.123; 16.01.13; 16.01.14;
16.01.15; 16.01.17; 16.01.18; 16.01.19;
16.01.20; 16.01.21; 16.01.22; 16.01.23;
16.01.24; 16.01.26; 16.01.27; 16.01.28;
16.01.29; 16.01.30; 16.01.31; 16.01.32;
16.01.33; 16.01.34; 16.01.35; 16.01.36;
16.01.37; 16.01.38; 16.01.39; 16.01.40;
16.01.41; 16.01.42; 16.01.43; 16.01.44;
16.01.45; 16.01.46; 16.01.50; 16.01.51;
16.01.52; 16.01.53; 16.01.65; 16.01.66;
16.01.67; 16.01.68; 16.01.69; 16.01.70;
16.01.71; 16.01.72; 16.01.73; 16.01.74;
16.01.75; 16.01.76; 16.01.77; 16.01.78;
16.01.79; 16.01.80; 16.01.81; 16.01.82;
16.01.83; 16.01.88; 16.01.89; 16.01.90;
16.01.91; 16.01.92; 16.01.97; 16.01.98;
16.01.99; 16.02.01; 16.02.02; 16.02.03;
16.02.04; 16.02.05; 16.02.06; 16.02.07;
16.02.08; 16.02.09; 16.02.10; 16.02.11;
16.02.12; 16.02.13; 16.02.14; 16.02.15;
16.02.16; 16.02.17; 16.02.18; 16.02.19;
16.02.20; 16.02.21; 16.02.22; 16.02.23;
16.02.24; 16.02.25; 16.02.26; 16.02.27;
16.02.28; 16.02.29; 16.02.30; 16.02.31;
16.02.33; 16.02.34; 16.02.45; 16.02.46;
16.02.47; 16.02.48; 16.02.49; 16.02.50;
16.02.51; 16.02.52; 16.02.53; 16.02.54;
16.02.55; 16.02.56; 16.02.57; 16.02.58;
16.02.59; 16.02.60; 16.02.61; 16.02.62;
16.02.63; 16.02.64; 16.02.65; 16.02.66;
16.02.67; 16.02.68; 16.02.69; 16.02.70;
16.07.01; 16.07.02; 16.07.03; 16.07.04;
16.07.05; 16.08.01; 16.08.02; 16.08.03;
16.08.04; 16.08.05; 16.08.06; 16.08.07;
16.08.08; 16.08.09; 16.08.10; 16.08.11;
16.08.12; 16.08.13; 16.08.14; 16.08.15;
16.08.16; 16.08.17; 16.08.18; 16.08.19;
16.19.06; 16.19.07; 16.19.10: Adriamed
d.o.o. Ljubljana, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi: 07.11.01.06; 07.11.01.08; 07.11.01.09;
07.11.01.10; 07.11.01.11; 07.11.01.12;
07.11.01.15; 50.01.33.01; 50.01.33.02;
50.01.33.22; 50.01.33.23; 50.01.33.24;
50.01.33.25; 50.01.33.26; 50.01.33.27;
50.02.01.02; 50.02.01.03; 50.02.01.06;
50.02.01.07; 50.02.01.08; 50.02.03.01;
50.02.03.02; 50.02.03.03; 50.02.03.04;
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50.02.03.05; 50.02.03.06; 50.02.03.07;
50.02.03.08; 50.02.03.09; 50.02.03.10;
50.02.03.11; 50.02.03.12; 50.02.03.15;
50.02.03.16; 50.02.03.17; 50.02.03.18;
50.02.03.19; 50.02.03.20; 50.02.03.21;
50.02.03.22; 50.02.03.23; 50.02.03.24;
50.02.03.25; 50.02.03.26; 50.02.03.27;
50.02.03.28; 50.02.03.29; 50.02.03.30;
50.02.03.31; 50.02.04.04; 50.02.04.05;
50.02.04.06; 50.02.04.07; 50.02.04.08;
50.02.04.10; 50.02.04.11; 50.02.04.12;
50.02.04.13; 50.02.04.14; 50.02.04.15;
50.02.04.16; 50.02.04.17; 50.02.04.18;
50.02.04.19; 50.02.04.20; 50.02.04.21;
50.02.04.22; 50.02.04.23; 50.02.04.24;
50.02.04.25; 50.02.04.26; 50.02.04.27;
50.02.04.28; 50.02.04.29; 50.03.02.11;
50.03.02.12; 50.03.03.03; 50.03.03.04;
50.03.03.05; 50.03.03.06; 50.03.03.07;
50.03.03.08; 07.01.01.01; 07.01.01.02;
07.01.01.03; 07.01.01.19; 07.01.01.20;
07.01.01.21; 07.01.01.22; 07.01.01.23;
07.01.01.24; 07.01.01.25; 07.01.01.26;
07.01.01.27; 07.01.01.28; 07.01.01.29;
07.01.01.30; 07.01.01.33; 07.01.01.34;
07.01.01.35; 07.01.01.36; 07.01.01.37;
07.01.01.38; 07.01.01.39; 07.01.01.40;
07.01.01.41; 07.01.01.42; 07.01.01.43;
07.01.01.44; 07.01.01.45; 07.01.01.46;
07.01.01.47; 07.01.01.48; 07.01.01.49;
07.01.01.50; 07.01.01.51; 07.01.01.52;
07.01.01.53; 07.01.01.54; 07.01.01.55;
07.01.01.56; 07.01.02.01; 07.01.02.02;
07.01.02.03; 07.01.02.04; 07.01.02.05;
07.01.02.06; 07.01.02.07; 07.01.02.08;
07.01.02.09; 07.01.02.10; 07.01.02.11;
07.01.02.12; 07.01.02.13; 07.01.02.14;
07.01.02.15; 07.01.02.16; 07.01.02.17;
07.01.02.18; 07.01.02.19; 07.01.02.20;
07.01.07.18; 07.01.07.19; 07.01.07.20;
07.01.07.21; 07.01.10.09; 07.01.10.14;
07.01.10.39; 07.10.01.103; 07.10.01.31;
07.10.01.55; 07.10.01.92; 07.02.01.04;
07.02.01.06; 07.02.01.07; 07.02.01.08;
07.02.01.09; 07.02.01.10; 07.02.02.01;
07.02.02.08; 07.02.02.09; 07.02.02.10;
07.02.02.09; 07.02.02.10; 07.02.03.17;
07.02.03.19; 07.04.03.01; 07.07.02.15;
07.07.02.20; 07.07.02.22; 07.04.05.02;
07.04.05.11; 07.07.02.15; 07.07.02.20;
07.07.02.15; 07.07.02.20; 07.07.02.22;
63.03.09; 63.06.06; 63.06.07; 56.08.01.04;
56.08.01.06; 56.08.01.19; 56.08.01.20;
56.08.02.05; 56.08.02.06; 56.08.02.07;
56.08.02.08; 56.08.02.09; 56.08.02.10;
56.08.03.01; 50.01.33.08; 50.01.33.09;
50.01.33.10; 50.01.33.11; 50.01.33.12;
50.01.33.13; 50.01.33.14; 50.01.33.15;
50.01.33.16; 50.01.33.17; 50.01.33.18;
50.01.33.19; 50.01.33.20; 50.01.33.21;
56.08.01.14: Auremiana d.o.o. Sežana, Partizanska 109, 6210 Sežana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikla pod šifro: 16.20.07; 16.20.10: Biomedis
M.B. d.o.o., Slokanova 12, 2000 Maribor,
Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.08.03.05, 07.08.03.06; 07.08.03.07:

Dentacom d.o.o. Velenje, Efenkova 61,
3320 Velenje, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 16.15.06;
16.19.04: Dipros d.o.o., Gorenjesavska cesta 54, 4000 Kranj, Slovenija.
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. 1/2001
– lekarna za artikle oziroma podskupine pod šiframi: 07.08.03.16; 07.08.03.17;
07.08.03.18; 07.08.03.21; 07.13.02.02;
07.13.02.05; 07.13.02.08; 07.13.02.09;
07.13.02.10; 07.13.02.11; 07.13.03.01;
07.13.03.03; 07.13.03.04; 07.13.03.15;
07.01.10.04; 07.03.01.02; 07.03.01.03;
07.03.01.04; 07.03.01.05; 07.03.02.05;
07.03.04.29; 07.03.04.30; 07.03.04.31;
07.03.04.32; 07.03.04.33; 07.03.04.34;
07.03.04.35; 07.03.04.36; 07.03.04.37;
07.03.04.38; 07.03.04.39; 07.03.04.40;
07.03.04.41; 07.03.04.42; 07.03.04.43;
07.03.04.44; 07.03.04.45; 07.03.04.46;
07.03.04.47; 07.03.04.48; 07.03.04.49;
02.03.05; 02.01.02.01.01; 02.01.04.01.01;
02.01.06.01.01;
02.01.06.01.02;
02.03.01.03; 02.03.03.02; 02.03.03.03;
07.05.01.01; 07.06.01.04; 07.06.01.06;
02.03.06; 07.13.06.35; 12.03.06; 12.03.07;
12.03.08; 12.03.09; 12.03.10; 12.03.11;
12.03.12; 12.03.13; 12.03.14; 12.03.15;
12.03.16; 12.03.17; 12.03.18; 12.03.19;
12.03.20; 12.03.21; 12.03.22; 12.03.23;
12.03.24; 12.03.25; 12.03.26; 12.03.27;
12.03.28; 12.03.29; 12.03.30; 12.03.57;
12.03.58; 12.03.59; 12.03.60; 12.03.61;
12.03.65; 12.03.66; 12.03.69: Emporio Medical d.o.o., Prešernova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 03.01.04;
03.01.20; 03.01.45; 03.01.47; 06.08.10;
06.08.11; 06.09.01; 06.09.02; 06.10.21;
06.10.25; 06.10.28; 11.01.34; 22.02.01;
22.02.03; 22.02.06; 22.02.10; 22.02.11;
22.02.12; 22.04.02; 22.04.04; 22.04.05;
22.04.06; 22.04.19; 22.04.21; 22.04.25;
22.04.29; 22.04.30; 22.04.33; 22.04.34;
22.04.36; 22.04.37; 22.04.43; 22.04.45;
22.04.46; 22.04.47; 22.04.48; 22.04.59;
22.04.65; 22.04.82; 22.04.83; 06.01.01;
06.01.03; 06.01.05; 06.01.06; 06.02.01;
06.03.04; 06.04.01; 06.04.02; 06.06.02;
06.07.01; 06.07.02; 06.07.03; 06.07.05;
06.07.06; 06.07.07; 06.07.08; 06.07.09;
19.05.01; 19.06.01; 98.02.17; 22.04.94:
Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.03.04.02; 07.03.04.03; 07.03.04.04;
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07.03.04.09; 07.03.04.10; 07.03.04.11;
07.03.04.12; 07.03.04.13; 07.03.04.18;
07.03.04.19; 07.03.04.20; 07.03.04.58;
07.03.04.59; 07.03.04.60; 07.03.04.61;
07.09.03.01; 07.09.05.01; 07.09.05.02;
07.09.05.03; 07.09.06.22; 07.09.05.05;
07.09.05.06; 07.09.05.12; 07.09.05.13;
07.09.05.14; 07.09.05.04: Helpy d.o.o., Dobrave 7a, 1236 Trzin, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.08.02.05; 07.08.02.06; 07.08.02.07;
07.08.02.09; 07.08.02.10; 07.08.03.03;
07.08.03.08; 07.08.03.09; 07.04.02.04;
07.04.02.09; 07.04.02.11; 07.04.02.12;
07.07.03.08; 07.07.03.48; 07.07.03.49;
07.08.03.10; 07.03.04.50; 07.03.04.51;
07.03.04.52; 07.09.01.12; 56.08.01.01;
56.08.01.02; 56.08.01.03; 56.08.01.05;
56.08.01.13; 56.08.01.15; 56.08.01.16;
56.08.01.17; 56.08.01.18; 56.08.01.19;
07.13.06.74; 07.13.08.05; 07.13.08.09;
07.13.08.10: Hibiskus d.o.o., Puhova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
50.03.01.01; 50.03.01.02; 50.03.02.01;
50.03.02.02; 50.03.02.03; 50.03.02.04;
50.03.02.05; 50.03.02.06; 50.03.02.07;
50.03.02.08; 50.03.02.09; 50.03.02.10;
50.03.02.11; 50.03.02.12; 50.03.02.13;
50.03.02.14; 50.03.02.15; 50.03.02.16;
50.03.02.17; 50.03.02.18; 50.03.02.19;
50.03.02.20; 50.03.02.21; 50.03.02.22;
50.03.02.23; 50.03.02.24; 50.03.02.25;
50.03.02.26; 50.03.02.27; 50.03.02.28;
50.03.02.29; 50.03.02.30; 50.03.02.31;
07.10.01.20; 07.10.01.21; 07.10.01.96;
07.13.05.22; 07.13.06.37; 07.13.06.68;
07.13.06.69; 07.13.06.82; 07.13.06.87;
07.13.06.88; 07.13.08.37; 07.13.05.05;
07.13.05.06; 07.13.05.07; 07.13.05.08: Impakta d.d., Kersnikova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.12.01.01; 07.12.01.02; 07.12.01.06;
07.12.01.08; 07.12.01.09; 07.12.01.10;
07.12.01.11; 07.12.01.12; 07.12.01.13;
07.12.01.14; 07.12.01.15; 07.12.01.16;
07.12.01.17; 07.12.01.18; 07.12.01.19;
07.12.01.20; 07.12.01.21; 07.12.01.22;
07.12.01.23; 07.12.01.24; 07.12.01.25;
07.12.01.26; 07.12.01.27; 07.12.01.28;
07.12.01.29; 07.12.01.30; 07.12.01.31;
07.12.01.32; 07.12.01.33; 07.12.01.34;
07.12.01.35; 07.12.01.36; 07.12.01.37;
07.12.01.38; 07.12.01.39; 07.12.01.40;
07.12.01.41; 07.12.01.42; 07.12.01.43;
07.12.01.44; 07.12.01.45; 07.12.01.46;
07.12.01.47; 07.12.01.48; 07.12.01.49;
07.12.01.50; 07.12.01.51; 07.12.01.52;
07.12.01.53; 07.12.01.54; 07.12.01.55;
07.12.01.56; 07.12.01.57; 07.12.01.58;
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07.12.01.59; 07.12.01.60; 07.12.01.61;
07.12.01.62; 07.12.01.63; 07.12.01.64;
07.12.01.65; 07.12.01.66: Interdent d.o.o.,
Trnoveljska c. 9, 3000 Celje, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 05.01.38,
05.01.52; 05.01.55; 12.01.01; 12.01.02;
12.01.03; 12.01.04; 12.01.05; 12.01.06;
12.01.07; 12.01.08; 12.01.09; 12.01.10;
12.01.11; 12.01.12; 12.01.13: Interexport
Ljubljana, d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.01.01.04; 07.01.01.05; 07.01.01.06;
07.01.01.07; 07.01.01.08; 07.01.01.09;
07.01.01.10; 07.01.01.11; 07.01.01.12;
07.01.01.13; 07.01.01.14; 07.01.01.15;
07.01.01.16; 07.01.01.17; 07.01.01.18;
07.01.01.31; 07.01.01.32; 07.01.02.21;
07.01.07.09; 07.01.07.10; 07.01.07.12;
07.01.07.13; 07.01.07.17; 07.01.07.22;
07.01.07.25; 07.01.08.01; 07.01.08.02;
07.01.08.03; 07.01.08.04; 07.01.10.10;
07.01.10.11; 07.01.10.12; 07.01.10.13;
07.01.10.30; 07.01.10.31; 07.01.10.32;
07.01.10.33; 07.01.10.36; 07.03.01.07;
07.09.06.07; 07.09.06.08; 07.09.06.11;
07.04.01.01; 07.04.02.01; 07.04.03.01;
07.04.05.05; 07.04.05.07; 07.05.01.09;
07.05.02.01; 07.07.02.01; 07.07.02.03;
07.07.02.04; 07.07.02.05; 07.07.02.06;
07.07.02.07; 07.07.02.08; 07.07.04.09;
07.07.04.10; 07.13.08.38; 07.13.08.40;
07.13.08.42; 07.13.08.44; 07.13.08.46;
07.06.02.19; 07.06.02.22; 07.07.03.67;
07.07.04.08; 07.10.01.04; 07.10.01.61;
07.05.04.01; 07.07.02.09; 07.13.08.48;
07.04.05.10; 07.13.06.72; 07.13.06.84;
07.13.08.55: Interpart d.o.o., Cesta na Brdo
49, 1125 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001
– lekarna za artikle oziroma podskupine pod šiframi: 07.08.03.12; 07.08.06.03;
07.08.06.04; 07.08.06.05; 07.08.06.07;
07.13.03.13; 07.13.03.14; 07.13.04.15;
09.01.02; 09.01.23; 09.01.24; 07.13.08.49;
63.08.02;
07.10.01.45;
98.01.03;
98.01.04;
07.01.03.24;
07.01.03.25;
07.01.03.26; 07.01.03.27; 07.01.07.04;
07.01.10.29;
07.03.01.01;
98.04.04;
07.03.01.02; 07.03.01.03; 07.03.01.04;
07.03.01.05; 07.03.03.04; 07.09.01.09;
07.10.01.14;
98.04.05;
07.10.01.15;
07.10.01.39; 07.10.01.40; 07.10.01.41;
07.10.01.42; 07.10.01.43; 07.10.01.44;
63.07.01;02.02.03;
02.03.04.03;
02.03.04.04;
02.04.06;
02.04.08;
02.05.01; 02.05.02.01.06; 02.05.02.01.07;
07.01.10.24; 07.02.03.22; 07.05.01.18;
07.05.04.03; 07.05.04.05; 07.06.04.03;
07.07.02.21; 07.07.03.01; 07.07.03.04;
07.07.03.05; 07.07.03.06; 07.07.03.21;
07.07.03.22; 07.07.03.23; 07.07.03.24;
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07.07.03.57; 07.07.03.60; 07.07.03.61;
07.07.03.62; 07.13.08.39; 07.13.08.41;
07.13.08.43; 07.13.08.45; 07.13.08.47;
16.15.03; 16.15.04; 16.15.05; 16.17.20;
07.07.03.02; 07.07.03.03; 07.07.03.58;
07.07.03.59; 63.03.11; 63.03.12; 63.06.01;
63.06.02; 63.06.03; 63.06.04; 63.06.05;
07.13.08.05; 07.13.08.03; 07.13.08.04;
07.13.08.19; 07.13.08.34; 07.13.08.49: Iris
d.o.o. Ljubljana, Cesta v gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
23.01.01.01; 23.01.01.02; 23.01.01.12;
23.01.01.13; 23.01.01.14; 23.01.01.15;
23.01.01.17; 23.01.02.01; 23.01.02.02;
23.01.02.03; 23.01.02.05; 23.01.02.10;
23.01.02.11; 23.01.02.12; 23.01.02.13;
23.01.02.22; 23.01.02.23; 23.01.03.01;
23.01.03.02; 23.02.01.01; 23.02.01.02;
23.02.01.03; 23.02.01.04; 23.02.01.05;
23.02.01.06; 23.02.01.07; 23.02.01.08;
23.02.01.09; 23.02.01.10; 23.02.01.11;
23.02.01.12; 23.02.01.13; 23.02.01.14;
23.02.01.15; 23.02.01.16; 23.02.01.17;
23.02.01.18; 23.02.01.19; 23.02.01.20;
23.02.01.21; 23.02.01.22; 23.02.01.23;
23.02.01.24; 23.02.01.25; 23.02.01.26;
23.02.01.27; 23.02.01.28; 23.02.01.29;
23.02.01.30; 23.02.01.31; 23.02.01.32;
23.02.01.33; 23.02.01.34; 23.02.01.35;
23.02.01.36; 23.02.01.37; 23.02.01.38;
23.02.01.39; 23.02.01.40; 23.02.01.41;
23.02.01.42; 23.02.01.43; 23.02.01.44;
23.02.01.45; 23.02.01.46; 23.02.01.47;
23.02.01.48; 23.02.01.49; 23.02.01.50;
23.02.01.51; 23.02.01.52; 23.02.01.53;
23.02.01.54; 23.02.01.55; 23.02.01.56;
23.02.01.57; 23.02.01.58; 23.02.01.59;
23.02.01.60; 23.02.01.61; 23.02.01.62;
23.02.01.63; 23.02.01.64; 23.02.01.65;
23.02.01.66; 23.02.01.67; 23.02.01.68;
23.02.02.01; 23.02.02.02; 23.02.02.03;
23.02.02.04; 23.02.02.05; 23.02.02.06;
23.02.02.07; 23.02.02.08; 23.02.02.09;
23.02.02.10; 23.02.02.11; 23.02.02.12;
23.02.02.13; 23.02.02.14; 23.02.02.15;
23.02.02.16; 23.02.02.17; 23.02.02.18;
23.02.02.19; 23.02.03.01; 23.02.03.02;
23.02.03.03; 23.02.03.04; 23.02.03.05;
23.02.03.06; 23.02.03.07; 23.02.03.08;
23.02.03.09; 23.02.03.10; 23.02.03.11;
23.02.03.12; 23.02.04.01; 23.02.04.02;
23.02.04.03; 23.02.04.04; 23.02.04.05;
23.02.04.06; 23.02.04.07; 23.02.04.08;
23.02.04.09; 23.02.04.10; 23.02.04.11;
23.02.05.01; 23.02.05.02; 23.02.05.03;
23.02.05.04; 23.02.05.05; 23.02.05.06;
23.02.05.07; 23.02.05.08; 23.02.05.09;
23.02.05.10; 23.02.05.11; 23.02.05.12;
23.02.05.13; 23.03.01.01; 23.03.01.02;
23.03.01.03; 23.03.01.04; 23.03.01.05;
23.03.01.06; 23.03.01.07; 23.03.01.08;
23.03.01.09; 23.03.01.10; 23.03.01.11;
23.03.01.12; 23.03.01.13; 23.03.01.14;
23.03.01.15; 23.03.01.16; 23.03.01.17;
23.03.01.18; 23.03.01.19; 23.03.01.20;
23.03.01.21; 23.03.01.22; 23.03.01.23;
23.03.01.24; 23.03.01.25; 23.03.02.02;
23.03.02.03; 23.03.02.05; 23.03.02.06;
23.03.02.07; 23.03.02.09; 23.03.02.13;
23.03.02.16; 23.03.02.17; 23.03.02.18;
23.03.02.19; 23.03.03.01; 23.03.03.02;
23.03.03.03; 23.03.03.04; 23.03.03.06;

23.04.01.01; 23.04.01.02; 23.04.01.03;
23.04.01.04; 23.04.01.06; 23.04.01.07;
23.05.01.02; 23.05.01.03; 23.05.01.04;
23.05.01.05; 23.05.01.07; 23.05.01.08;
23.05.01.09; 23.05.01.10; 23.05.01.11;
23.05.01.12; 23.05.01.13; 23.05.01.14;
23.05.01.15; 23.05.01.16; 23.05.01.17;
23.05.01.18; 23.05.01.20; 23.05.01.21;
23.05.01.22; 23.05.01.25; 23.05.01.26;
23.05.01.28; 23.05.01.29; 23.05.01.30;
23.05.01.32; 23.05.01.33; 23.05.01.34;
23.05.01.35; 23.05.01.36; 23.05.01.37;
23.05.01.38; 23.05.01.40; 23.05.01.41;
23.05.01.42; 23.06.01.01; 23.07.01.01;
23.07.01.02; 23.07.01.03; 23.08.01.03;
23.08.01.04; 23.10.01; 02.01.01.01.01;
02.01.01.01.02;
02.01.07.01.01;
02.01.07.01.02; 07.08.01.08; 07.08.01.09;
07.08.01.10; 07.08.01.11; 07.08.01.12;
07.08.06.09; 07.08.06.11; 07.08.06.12;
07.13.04.14; 07.10.01.07; 07.10.01.08;
07.10.01.30; 07.08.07.01; 07.08.07.02;
07.08.07.03; 07.08.07.04; 07.08.07.05;
07.08.07.06; 07.08.07.08; 07.13.04.05;
98.03.11;
98.03.12;
07.07.04.05;
07.02.04.01; 07.02.04.02; 07.02.04.03;
07.02.04.04; 07.02.04.05; 07.02.04.06;
07.02.04.07; 07.02.04.08; 07.02.04.09;
07.02.04.10; 07.02.04.11; 07.02.04.12;
07.02.04.13; 07.02.04.14; 07.13.06.104;
07.13.06.105; 07.13.06.14; 07.13.06.15;
07.13.06.16; 07.13.06.17; 07.13.06.18;
07.13.06.19; 07.13.06.20; 07.13.06.21;
07.13.06.22; 07.13.06.27; 07.13.06.28;
07.13.06.34; 07.13.06.36; 07.13.06.41;
07.13.06.42; 07.13.06.43; 07.13.06.47;
07.13.06.49; 07.13.06.50; 07.13.06.51;
07.13.06.52; 07.13.06.53; 07.13.06.54;
07.13.06.55; 07.13.06.57; 07.13.06.61;
07.13.06.63; 07.13.06.65; 07.13.06.73;
07.13.06.91; 07.13.06.89; 07.13.08.32;
07.13.08.35: Johnson & Johnson S.E. Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
16.12.01; 16.12.02; 16.12.03; 16.12.04;
16.12.05; 16.12.06; 16.12.07; 16.12.08;
16.12.09; 16.12.11; 16.12.12; 16.12.13;
16.12.14; 16.12.15; 16.12.16; 16.12.17;
16.12.18; 16.12.19; 16.12.21; 16.12.22;
16.12.23; 16.12.24; 16.12.25; 16.12.26;
16.12.27; 16.12.28; 16.12.29; 16.12.31;
16.12.32; 16.12.33; 16.14.01; 16.14.02;
16.14.03; 16.17.21; 16.12.10; 16.12.20;
16.20.01; 16.20.02; 16.20.03; 16.20.04;
16.20.05; 16.20.06; 16.20.11; 16.20.12;
16.20.13; 16.20.15; 16.20.17; 16.20.18;
16.20.19; 16.20.20; 16.20.22; 16.20.29;
16.20.30; 16.20.32; 16.20.35; 16.12.30;
16.20.14; 16.20.34; 16.20.23; 16.20.24;
16.20.25; 16.20.26; 16.20.27: Karanta Ljubljana d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 03.01.22;
03.01.40; 03.01.51; 03.01.60; 03.01.73;
03.01.83; 06.08.08; 06.08.09; 06.09.03;
06.09.04; 06.10.14; 06.10.15; 06.10.17;
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06.10.19;
06.10.20;
07.08.03.11;
07.08.03.14; 07.08.05.01; 07.08.05.02;
07.08.08.01; 07.08.08.02; 07.13.03.05;
07.13.03.06; 07.13.03.07; 07.13.03.08;
07.13.03.09; 07.13.03.10; 07.13.03.11;
07.13.03.17; 07.13.03.18; 07.13.04.02;
07.13.04.03;
07.13.04.04;
09.01.01;
09.01.02; 09.01.05; 09.01.15; 11.01.02;
11.01.03; 11.01.07; 11.01.17; 11.01.18;
11.01.19; 11.01.20; 11.01.21; 11.01.22;
11.01.24; 11.01.45; 11.01.46; 11.01.47;
16.22.01; 16.22.02; 16.22.03; 16.22.04;
16.22.05; 16.22.06; 16.22.07; 16.22.08;
16.22.10; 16.22.11; 16.22.12; 16.22.13;
16.22.14; 16.22.15; 16.22.16; 16.22.17;
16.22.18; 16.22.19; 16.22.20; 16.22.21;
16.22.22; 16.22.23; 16.22.24; 16.22.25;
16.22.26; 16.22.27; 16.22.28; 16.22.29;
16.22.30; 16.22.31; 16.22.32; 16.22.33;
18.02.02; 18.03.02; 18.04.01; 18.06.01;
18.06.02; 22.02.02; 22.02.04; 22.02.05;
22.02.07; 22.02.08; 22.02.09; 22.02.13;
22.02.14; 22.03.01; 22.03.03; 22.03.04;
22.03.05; 22.03.06; 22.03.08; 22.03.09;
22.03.10; 22.03.11; 22.03.13; 22.03.14;
22.03.15; 22.04.03; 22.04.07; 22.04.08;
22.04.09; 22.04.10; 22.04.11; 22.04.12;
22.04.13; 22.04.23; 22.04.24; 22.04.31;
22.04.32; 22.04.35; 22.04.39; 22.04.49;
22.04.50; 22.04.51; 22.04.53; 22.04.54;
22.04.63; 22.04.74; 22.04.75; 22.04.78;
22.04.81; 22.04.85; 22.04.87; 22.04.89;
22.04.90; 22.04.91; 22.04.92; 22.04.93;
02.04.03; 02.05.02.01.03; 07.01.01.57;
07.01.03.01; 07.01.03.02; 07.01.03.03;
07.01.03.04; 07.01.03.05; 07.01.03.06;
07.01.03.09; 07.01.03.10; 07.01.03.11;
07.01.03.12; 07.01.03.13; 07.01.03.14;
07.01.03.15; 07.01.03.16; 07.01.03.17;
07.01.03.18; 07.01.03.19; 07.01.03.20;
07.01.03.21; 07.01.03.22; 07.01.03.23;
07.01.03.28; 07.01.03.29; 07.01.03.30;
07.01.03.31; 07.01.03.32; 07.01.03.33;
07.01.03.34; 07.01.03.35; 07.01.03.36;
07.01.03.37; 07.01.03.38; 07.01.03.39;
07.01.03.40; 07.01.03.41; 07.01.03.42;
07.01.03.43; 07.01.03.44; 07.01.03.45;
07.01.03.46; 07.01.03.47; 07.01.03.48;
07.01.03.49; 07.01.03.50; 07.01.04.01;
07.01.04.02; 07.01.04.03; 07.01.04.04;
07.01.04.05; 07.01.04.06; 07.01.04.07;
07.01.04.08; 07.01.04.09; 07.01.04.10;
07.01.04.11; 07.01.04.12; 07.01.04.13;
07.01.04.14; 07.01.04.15; 07.01.04.16;
07.01.04.17; 07.01.04.18; 07.01.04.19;
07.01.04.20; 07.01.04.21; 07.01.04.22;
07.01.05.01; 07.01.05.02; 07.01.05.03;
07.01.05.04; 07.01.06.01; 07.01.06.02;
07.01.06.03; 07.01.06.04; 07.01.06.05;
07.01.06.06; 07.01.06.07; 07.01.06.08;
07.01.06.09; 07.01.07.06; 07.01.07.07;
07.01.07.08; 07.01.07.11; 07.01.07.14;
07.01.07.15; 07.01.07.16; 07.01.08.05;
07.01.08.06; 07.01.08.07; 07.01.08.08;
07.01.08.09; 07.01.08.10; 07.01.08.11;
07.01.08.12; 07.01.08.13; 07.01.08.14;
07.01.08.15; 07.01.08.16; 07.01.08.17;
07.01.08.18; 07.01.09.01; 07.01.09.02;
07.01.09.03; 07.01.09.04; 07.01.09.05;
07.01.09.06; 07.01.09.07; 07.01.09.08;
07.01.09.09; 07.01.09.10; 07.01.09.11;
07.01.09.12; 07.01.09.13; 07.01.09.14;
07.01.09.15; 07.01.09.16; 07.01.10.03;
07.01.10.25; 07.01.10.26; 07.01.10.27;
07.01.10.28;
07.01.10.37;
18.03.01;
07.03.02.03; 07.03.04.05; 07.03.04.26;
07.03.04.27; 07.03.04.28; 07.03.04.29;
07.03.04.30; 07.03.04.31; 07.03.04.32;
07.03.04.33; 07.03.04.34; 07.03.04.35;

23.02.04.10; 23.02.04.11; 23.02.05.01;
23.02.05.02; 23.02.05.03; 23.02.05.04;
23.02.05.05; 23.02.05.06; 23.02.05.07;
23.02.05.08; 23.02.05.09; 23.02.05.10;
23.02.05.11; 23.02.05.12; 23.02.05.13;
23.03.01.01; 23.03.01.02; 23.03.01.03;
23.03.01.04; 23.03.01.05; 23.03.01.06;
23.03.01.07; 23.03.01.08; 23.03.01.09;
23.03.01.10; 23.03.01.11; 23.03.01.12;
23.03.01.13; 23.03.01.14; 23.03.01.15;
23.03.01.16; 23.03.01.17; 23.03.01.18;
23.03.01.19; 23.03.01.20; 23.03.01.21;
23.03.01.22; 23.03.01.23; 23.03.01.24;
23.03.01.25; 23.03.02.02; 23.03.02.03;
23.03.02.05; 23.03.02.06; 23.03.02.07;
23.03.02.09; 23.03.02.13; 23.03.02.16;
23.03.02.17; 23.03.02.18; 23.03.02.19;
23.03.03.01; 23.03.03.02; 23.03.03.03;
23.03.03.04; 23.03.03.06; 23.04.01.01;
23.04.01.02; 23.04.01.03; 23.04.01.04;
23.04.01.06; 23.04.01.07; 23.05.01.02;
23.05.01.03; 23.05.01.04; 23.05.01.05;
23.05.01.07; 23.05.01.08; 23.05.01.09;
23.05.01.10; 23.05.01.11; 23.05.01.12;
23.05.01.13; 23.05.01.14; 23.05.01.15;
23.05.01.16; 23.05.01.17; 23.05.01.18;
23.05.01.20; 23.05.01.21; 23.05.01.22;
23.05.01.25; 23.05.01.26; 23.05.01.28;
23.05.01.29; 23.05.01.30; 23.05.01.32;
23.05.01.33; 23.05.01.34; 23.05.01.35;
23.05.01.36; 23.05.01.37; 23.05.01.38;
23.05.01.40; 23.05.01.41; 23.05.01.42;
23.06.01.01; 23.07.01.01; 23.07.01.02;
23.07.01.03; 23.08.01.03; 23.08.01.04;
23.10.01; 16.03.114; 16.03.119; 16.03.120;
16.03.49; 16.03.50; 16.03.51; 16.03.71;
16.03.84; 16.03.88; 16.04.13; 16.11.01;
16.11.02; 16.11.03; 16.11.04; 16.11.05;
16.11.06; 16.11.07; 16.11.08; 16.11.09;
16.11.10; 16.11.11; 16.11.12; 16.11.13;
16.11.14; 16.16.01; 16.16.02; 16.16.03;
16.16.04; 16.16.05; 16.16.06; 16.16.07;
16.16.08; 16.16.09; 16.16.10; 16.16.11;
16.16.12; 16.16.13; 16.16.14; 16.16.15;
16.16.16; 16.16.17; 16.16.18; 16.16.19;
16.16.20; 16.16.21; 16.16.22; 16.16.23;
16.17.08; 16.17.09; 16.17.11; 16.17.12;
16.17.16; 16.17.17; 16.17.19; 16.17.22;
16.17.23; 16.19.17; 16.19.18; 16.19.19;
16.19.20; 16.19.31; 16.19.32; 16.19.33;
16.20.09; 16.20.16; 16.20.28; 16.20.31;
63.01.01; 63.01.02; 63.01.04; 63.01.07;
63.01.08; 63.02.01; 63.02.02; 63.03.01;
63.03.02; 63.03.03; 63.03.04; 63.03.05;
63.03.06; 63.03.07; 63.03.14; 63.03.15;
63.03.16; 63.03.17; 63.03.18; 63.03.20;
63.03.21; 63.04.01; 63.04.02; 63.04.03;
63.07.02; 02.01.01.01.03; 02.01.02.01.02;
02.01.02.01.03;
02.01.02.01.04;
02.01.04.01.08;
02.01.11.01.04;
02.01.11.01.05;
02.05.02.01.04;
02.05.02.01.01;
02.05.02.01.02;
02.01.06.01.03;
02.01.08.01.01;
02.01.11.01.01;
02.01.11.01.02;
02.01.11.01.03; 07.03.01.06, 07.02.04.01;
07.02.04.02; 07.02.04.03; 07.02.04.04;
07.02.04.05; 07.02.04.06; 07.02.04.07;
07.02.04.08; 07.02.04.09; 07.02.04.10;
07.02.04.11; 07.02.04.12; 07.02.04.13;
07.02.04.14; 07.02.04.15; 07.09.04.05;
07.13.06.14; 07.13.06.15; 07.13.06.16;
07.13.06.17; 07.13.06.18; 07.13.06.19;
07.13.06.20; 07.13.06.21; 07.13.06.22;
07.13.06.27; 07.13.06.28; 07.13.06.34;
07.13.06.36; 07.13.06.41; 07.13.06.42;
07.13.06.43; 07.13.06.47; 07.13.06.49;
07.13.06.50; 07.13.06.51; 07.13.06.52;
07.13.06.53; 07.13.06.54; 07.13.06.55;
07.13.06.57; 07.13.06.61; 07.13.06.63;

07.03.04.53; 07.03.06.01; 07.03.07.02;
07.10.01.46; 07.09.02.01; 07.09.02.02;
07.09.02.03; 07.09.02.04; 07.09.02.05;
07.09.02.06; 07.09.05.15; 07.09.06.06;
07.09.06.21;
07.10.01.47;
06.02.01;
06.07.04; 06.10.23; 02.08.04; 16.21.30;
16.21.31; 16.21.32; 19.08.01; 19.08.02;
07.07.03.63;
07.07.03.64;
19.01.01;
19.03.02; 19.03.03; 19.04.01; 19.06.02;
19.06.04; 19.07.01; 98.01.01; 98.01.05;
98.01.08; 98.01.10; 98.02.01; 98.02.02;
98.02.03; 98.02.04; 98.02.05; 98.02.06;
98.02.08; 98.02.12; 98.02.13; 98.02.18;
98.03.09; 98.03.10; 98.04.02; 98.04.06;
98.04.07; 02.08.05; 02.09.02; 05.01.102;
05.01.120; 05.01.123; 05.01.129; 05.01.130;
05.01.132; 05.01.136; 05.01.141; 05.01.145;
05.01.157; 05.01.158; 05.01.159; 05.01.189;
05.01.190; 05.01.50; 05.01.54; 05.01.58;
05.01.91;
02.10.11.01;
02.07.07;
07.04.01.03; 07.04.01.05; 07.04.01.06;
07.04.01.08; 07.04.02.02; 07.04.02.05;
07.04.02.06; 07.04.02.07; 07.04.02.08;
07.04.02.10; 07.04.02.13; 07.04.02.14;
07.04.02.15; 07.04.03.07; 07.04.04.01;
07.04.05.14; 07.04.05.15; 07.04.05.22;
02.08.02;
02.08.03;
07.05.01.06;
07.05.01.08; 07.05.01.10; 07.05.01.11;
07.05.01.12; 07.05.01.13; 07.05.01.14;
07.05.01.15; 07.05.01.16; 07.05.04.10;
07.05.04.13; 07.05.04.14; 07.06.01.01;
07.06.02.01; 07.06.02.04; 07.06.02.09;
07.06.02.10; 07.06.02.11; 07.06.02.12;
07.06.02.15; 07.06.02.16; 07.06.02.18;
07.06.02.23; 07.06.02.26; 07.06.03.01;
07.06.04.12; 07.07.02.11; 07.07.02.19;
07.07.03.19; 07.07.03.20; 23.01.01.01;
23.01.01.02; 23.01.01.12; 23.01.01.13;
23.01.01.14; 23.01.01.15; 23.01.01.17;
23.01.02.01; 23.01.02.02; 23.01.02.03;
23.01.02.05; 23.01.02.10; 23.01.02.11;
23.01.02.12; 23.01.02.13; 23.01.02.22;
23.01.02.23; 23.01.03.01; 23.01.03.02;
23.02.01.01; 23.02.01.02; 23.02.01.03;
23.02.01.04; 23.02.01.05; 23.02.01.06;
23.02.01.07; 23.02.01.08; 23.02.01.09;
23.02.01.10; 23.02.01.11; 23.02.01.12;
23.02.01.13; 23.02.01.14; 23.02.01.15;
23.02.01.16; 23.02.01.17; 23.02.01.18;
23.02.01.19; 23.02.01.20; 23.02.01.21;
23.02.01.22; 23.02.01.23; 23.02.01.24;
23.02.01.25; 23.02.01.26; 23.02.01.27;
23.02.01.28; 23.02.01.29; 23.02.01.30;
23.02.01.31; 23.02.01.32; 23.02.01.33;
23.02.01.34; 23.02.01.35; 23.02.01.36;
23.02.01.37; 23.02.01.38; 23.02.01.39;
23.02.01.40; 23.02.01.41; 23.02.01.42;
23.02.01.43; 23.02.01.44; 23.02.01.45;
23.02.01.46; 23.02.01.47; 23.02.01.48;
23.02.01.49; 23.02.01.50; 23.02.01.51;
23.02.01.52; 23.02.01.53; 23.02.01.54;
23.02.01.55; 23.02.01.56; 23.02.01.57;
23.02.01.58; 23.02.01.59; 23.02.01.60;
23.02.01.61; 23.02.01.62; 23.02.01.63;
23.02.01.64; 23.02.01.65; 23.02.01.66;
23.02.01.67; 23.02.01.68; 23.02.02.01;
23.02.02.02; 23.02.02.03; 23.02.02.04;
23.02.02.05; 23.02.02.06; 23.02.02.07;
23.02.02.08; 23.02.02.09; 23.02.02.10;
23.02.02.11; 23.02.02.12; 23.02.02.13;
23.02.02.14; 23.02.02.15; 23.02.02.16;
23.02.02.17; 23.02.02.18; 23.02.02.19;
23.02.03.01; 23.02.03.02; 23.02.03.03;
23.02.03.04; 23.02.03.05; 23.02.03.06;
23.02.03.07; 23.02.03.08; 23.02.03.09;
23.02.03.10; 23.02.03.11; 23.02.03.12;
23.02.04.01; 23.02.04.02; 23.02.04.03;
23.02.04.04; 23.02.04.05; 23.02.04.06;
23.02.04.07; 23.02.04.08; 23.02.04.09;
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07.13.06.65; 07.13.06.73; 07.13.06.91;
05.01.144;
07.13.06.85;
07.13.06.89;
2.11.01;
07.13.08.02;
07.13.08.06;
07.13.08.07; 07.13.08.20; 07.13.08.29;
07.13.08.30; 07.06.04.13; 07.03.05.02: Kemofarmacija d.d. Ljubljana, Cesta na Brdo
100, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
05.01.116; 05.01.134; 05.01.135; 05.01.137;
05.01.22; 05.01.23; 05.01.88; 07.06.01.05;
07.06.01.14; 16.13.04; 16.13.06; 16.13.07;
16.13.08; 16.19.09; 16.13.01; 16.13.03: Laboratorijska tehnika Burnik d.o.o. Skaručna,
Skaručna 14a, 1217 Vodice, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za
artikle pod šifro: 07.13.07.01; 07.13.07.02;
07.13.07.03; 07.13.07.04; 07.13.07.05;
07.13.07.06;
07.13.07.07;
16.21.49;
16.21.50; 16.21.51; 16.21.52; 16.19.15;
07.13.06.10; 07.13.06.13; 07.13.06.66;
07.13.06.02; 07.13.06.04: Labohem d.o.o.
Domžale, Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 06.08.01;
06.08.02; 06.08.05; 06.08.07; 06.10.03;
06.10.05; 06.10.07; 06.10.10; 06.10.22;
06.10.24; 06.10.26; 06.10.27; 06.10.29;
07.10.01.82; 05.01.40; 05.01.41; 05.01.16;
05.01.21; 05.01.33; 05.01.36; 05.01.37;
05.01.38; 05.01.39; 05.01.49; 05.01.56;
07.06.01.07;
07.05.02.02;
05.01.60;
05.01.48; 07.06.01.11: Medias International
d.o.o., Leskovškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi: 07.13.01.05; 07.13.01.06; 05.01.117;
05.01.118; 07.07.04.11; 05.01.85: Mediconsult d.o.o., Kvedrova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.10.01.06; 07.10.01.71; 07.10.01.72;
07.10.01.73; 07.10.01.74; 07.10.01.88;
07.10.01.89; 07.10.01.90: Medicotehna
d.o.o., Zadobrovška cesta 42a, 1260 Ljubljana, Slovenija.
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:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javno naročilo št. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 05.01.01;
05.01.05; 05.01.112; 05.01.113; 05.01.114;
05.01.125; 05.01.126; 05.01.139; 05.01.27;
05.01.32; 05.01.82; 07.06.04.01; 05.01.168;
16.15.01; 05.01.25; 07.09.06.04; 5.01.1951;
07.13.08.13; 05.01.197: Mediline d.o.o., Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.11.01.03; 07.10.01.56; 07.10.01.57;
07.10.01.58; 07.10.01.63; 07.04.05.19;
07.04.05.20; 07.06.02.05; 07.06.02.05;
07.06.02.06; 07.06.02.25; 07.06.02.07;
07.13.05.10; 07.13.05.11; 07.13.05.13;
07.13.05.14; 07.13.05.15; 07.13.08.33;
07.06.02.08: Medinova d.o.o., Masarykova
17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 06.08.03;
06.08.04; 06.08.06; 06.10.01; 06.10.02;
06.10.04; 06.10.06; 06.10.08; 06.10.09;
06.10.11;
07.11.01.01;
07.11.01.02;
07.11.01.04; 07.11.01.05; 07.11.01.07;
07.11.01.13; 07.11.01.14; 07.11.01.16;
07.11.01.17; 07.11.01.18; 07.11.01.19;
07.11.01.20; 07.11.01.21; 07.11.01.22;
07.11.01.23;
07.11.01.24;
09.01.09;
09.01.10; 16.21.45; 98.03.08; 07.03.09.01;
07.09.03.02; 16.03.01; 16.03.02; 16.03.03;
16.03.04; 16.03.05; 16.03.06; 16.03.07;
16.03.08; 16.03.09; 16.03.10; 16.03.101;
16.03.102; 16.03.103; 16.03.104; 16.03.105;
16.03.106; 16.03.107; 16.03.108; 16.03.109;
16.03.11; 16.03.110; 16.03.111; 16.03.112;
16.03.113; 16.03.115; 16.03.116; 16.03.117;
16.03.118; 16.03.12; 16.03.121; 16.03.122;
16.03.124; 16.03.125; 16.03.126; 16.03.127;
16.03.128; 16.03.129; 16.03.13; 16.03.130;
16.03.131; 16.03.132; 16.03.14; 16.03.16;
16.03.17; 16.03.18; 16.03.19; 16.03.20;
16.03.21; 16.03.22; 16.03.23; 16.03.24;
16.03.25; 16.03.26; 16.03.27; 16.03.28;
16.03.29; 16.03.30; 16.03.31; 16.03.32;
16.03.33; 16.03.34; 16.03.35; 16.03.36;
16.03.37; 16.03.38; 16.03.40; 16.03.41;
16.03.42; 16.03.43; 16.03.44; 16.03.45;
16.03.46; 16.03.47; 16.03.48; 16.03.52;
16.03.53; 16.03.54; 16.03.55; 16.03.56;
16.03.57; 16.03.58; 16.03.59; 16.03.60;
16.03.61; 16.03.62; 16.03.63; 16.03.64;
16.03.65; 16.03.66; 16.03.67; 16.03.68;
16.03.69; 16.03.70; 16.03.72; 16.03.73;
16.03.74; 16.03.75; 16.03.76; 16.03.77;
16.03.78; 16.03.79; 16.03.80; 16.03.81;
16.03.82; 16.03.83; 16.03.85; 16.03.86;
16.03.87; 16.03.89; 16.03.90; 16.03.91;
16.03.92; 16.03.93; 16.03.94; 16.03.95;
16.03.96; 16.03.97; 16.03.98; 16.03.99;
16.04.01; 16.04.02; 16.04.03; 16.04.04;
16.04.05; 16.04.06; 16.04.07; 16.04.08;
16.04.09; 16.04.10; 16.04.11; 16.04.12;
16.04.14; 16.04.15; 16.04.16; 16.04.17;
16.04.18; 16.04.19; 16.04.20; 16.04.21;
16.04.22; 16.04.23; 16.04.24; 16.04.25;
16.04.26; 16.04.27; 16.04.28; 16.04.29;
16.04.30; 16.04.31; 16.04.32; 16.04.34;
16.04.35; 16.04.36; 16.06.01; 16.06.02;
16.06.03; 16.06.04; 16.06.05; 16.06.06;

16.06.07; 16.06.08; 16.06.09; 16.06.10;
16.06.11; 16.06.12; 16.06.13; 16.06.15;
16.06.16; 16.06.17; 16.06.18; 16.06.19;
16.06.20; 16.06.21; 16.06.22; 16.06.23;
16.06.24; 16.06.25; 16.06.26; 16.06.27;
16.06.29; 16.06.30; 16.06.31; 16.06.32;
16.06.33; 16.06.34; 16.06.35; 16.06.36;
16.06.37; 16.06.38; 16.17.10; 16.18.01;
16.18.02; 16.18.03; 16.19.16; 16.19.21;
16.21.12; 16.21.13; 16.21.14; 16.21.15;
16.21.16; 16.21.17; 16.21.19; 16.21.20;
16.21.21; 16.21.26; 16.21.29; 16.21.33;
16.21.34; 16.21.35; 16.21.36; 16.21.37;
16.21.39; 16.21.40; 16.21.41; 16.21.43;
16.21.44; 98.01.06; 98.02.07; 98.02.09;
98.02.11; 98.02.14; 98.02.15; 98.02.16;
07.04.01.02; 07.04.01.04; 07.04.01.07;
07.04.05.01; 07.04.05.09; 07.04.05.16;
07.05.04.02; 07.06.02.21; 07.04.03.08;
07.13.06.05; 07.04.05.06: Medis d.o.o.
Ljubljana, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 19.02.01;
02.03.01.02; 02.10.03; 02.10.10.01.01: Merit d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
50.01.01.01; 50.01.01.02; 50.01.01.03;
50.01.01.04; 50.01.01.05; 50.01.01.06;
50.01.01.07; 50.01.01.08; 50.01.01.09;
50.01.01.10; 50.01.01.100; 50.01.01.101;
50.01.01.102; 50.01.01.103; 50.01.01.104;
50.01.01.105; 50.01.01.106; 50.01.01.107;
50.01.01.108; 50.01.01.109; 50.01.01.11;
50.01.01.110; 50.01.01.111; 50.01.01.112;
50.01.01.113; 50.01.01.118; 50.01.01.119;
50.01.01.12; 50.01.01.120; 50.01.01.121;
50.01.01.122; 50.01.01.123; 50.01.01.124;
50.01.01.125; 50.01.01.126; 50.01.01.127;
50.01.01.128; 50.01.01.129; 50.01.01.13;
50.01.01.130; 50.01.01.131; 50.01.01.132;
50.01.01.133; 50.01.01.134; 50.01.01.135;
50.01.01.136; 50.01.01.137; 50.01.01.138;
50.01.01.139; 50.01.01.14; 50.01.01.140;
50.01.01.141; 50.01.01.142; 50.01.01.143;
50.01.01.144; 50.01.01.145; 50.01.01.146;
50.01.01.147; 50.01.01.148; 50.01.01.149;
50.01.01.15; 50.01.01.150; 50.01.01.151;
50.01.01.152; 50.01.01.153; 50.01.01.155;
50.01.01.156; 50.01.01.157; 50.01.01.158;
50.01.01.159; 50.01.01.16; 50.01.01.160;
0.01.01.161; 50.01.01.162; 50.01.01.163;
50.01.01.164; 50.01.01.165; 50.01.01.166;
50.01.01.167; 50.01.01.168; 50.01.01.169;
50.01.01.17; 50.01.01.170; 50.01.01.171;
50.01.01.172; 50.01.01.173; 50.01.01.174;
50.01.01.175; 50.01.01.176; 50.01.01.177;
50.01.01.178; 50.01.01.179; 50.01.01.18;
50.01.01.180; 50.01.01.19; 50.01.01.20;
50.01.01.21; 50.01.01.22; 50.01.01.23;
50.01.01.24; 50.01.01.25; 50.01.01.26;
50.01.01.27; 50.01.01.28; 50.01.01.29;
50.01.01.30; 50.01.01.31; 50.01.01.32;
50.01.01.33; 50.01.01.34; 50.01.01.35;
50.01.01.36; 50.01.01.37; 50.01.01.38;
50.01.01.39; 50.01.01.40; 50.01.01.41;
50.01.01.42; 50.01.01.43; 50.01.01.44;
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50.01.01.45;
50.01.01.48;
50.01.01.51;
50.01.01.54;
50.01.01.57;
50.01.01.60;
50.01.01.63;
50.01.01.66;
50.01.01.69;
50.01.01.72;
50.01.01.75;
50.01.01.78;
50.01.01.81;
50.01.01.84;
50.01.01.87;
50.01.01.90;
50.01.01.93;
50.01.01.97;
50.01.09.01;
50.01.09.04;
50.01.09.07;
50.01.10.01;
50.01.10.04;
50.01.10.07;
50.01.11.01;
50.01.11.04;
50.01.11.07;
50.01.11.10;
50.01.12.03;
50.01.12.06;
50.01.12.09;
50.01.13.02;
50.01.13.05;
50.01.13.14;
50.01.13.17;
50.01.13.20;
50.01.13.23;
50.01.13.26;
50.01.13.29;
50.01.13.32;
50.01.13.35;
50.01.14.03;
50.01.14.06;
50.01.14.09;
50.01.14.12;
50.01.14.15;
50.01.14.18;
50.01.14.21;
50.01.14.24;
50.01.14.27;
50.01.14.30;
50.01.14.33;
50.01.15.01;
50.01.15.04;
50.01.15.07;
50.01.15.10;
50.01.15.13;
50.01.15.16;
50.01.15.19;
50.01.15.22;
50.01.15.25;
50.01.15.28;
50.01.15.31;
50.01.15.34;
50.01.15.37;
50.01.15.40;
50.01.15.43;
50.01.15.46;
50.01.15.49;
50.01.15.52;
50.01.15.55;
50.01.15.58;
50.01.15.61;
50.01.15.64;
50.01.15.67;
50.01.16.01;
50.01.16.06;
50.01.16.12;
50.01.16.27;

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 03.01.01;
03.01.02; 03.01.03; 03.01.05; 03.01.07;
03.01.08; 03.01.09; 03.01.10; 03.01.11;
03.01.12; 03.01.21; 03.01.23; 03.01.28;
03.01.29; 03.01.30; 03.01.31; 03.01.44;
03.01.46; 03.01.48; 03.01.49; 03.01.50;
03.01.55; 03.01.58; 03.01.61; 03.01.63;
03.01.64; 03.01.66; 03.01.68; 03.01.70;
07.08.02.01; 07.13.01.01; 07.13.01.04;
05.01.02; 05.01.03; 05.01.04; 05.01.10;
05.01.105; 05.01.106; 05.01.107; 05.01.109;
05.01.11; 05.01.110; 05.01.12; 05.01.13;
05.01.14; 05.01.142; 05.01.149; 05.01.150;
05.01.152; 05.01.153; 05.01.154; 05.01.166;
05.01.176; 05.01.177; 05.01.178; 05.01.179;
05.01.18; 05.01.181; 05.01.182; 05.01.186;
05.01.31; 05.01.43; 05.01.66; 05.01.68;
05.01.72; 05.01.74; 05.01.84; 05.01.89;
05.01.90; 05.01.93; 05.01.95; 05.01.96;
16.10.19; 07.06.01.09: Mikro + Polo d.o.o.,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 12.03.70;
12.03.71; 12.03.72: Mollier d.o.o., Opekarniška 3, 3000 Celje, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
23.01.01.01; 23.01.01.02; 23.01.01.03;
23.01.01.04; 23.01.01.05; 23.01.01.06;
23.01.01.07; 23.01.01.08; 23.01.01.09;
23.01.01.12; 23.01.01.16; 23.01.02.04;
23.01.02.06; 23.01.02.07; 23.01.02.08;
23.01.02.09; 23.01.02.10; 23.01.02.11;
23.01.02.12; 23.01.02.13; 23.01.02.14;
23.01.02.15; 23.01.02.16; 23.01.02.20;
23.01.02.21; 23.01.02.24; 23.01.02.25;
23.01.02.26; 23.01.02.27; 23.01.02.29;
23.01.02.30; 23.01.02.31; 23.01.04.01;
23.01.04.02; 23.01.04.03; 23.01.04.04;
23.03.02.01; 23.03.02.04; 23.03.02.08;
23.03.02.10; 23.03.02.11; 23.03.02.12;
23.03.02.14; 23.03.02.15; 23.03.02.20;
23.03.03.05; 23.04.01.05; 23.05.01.01;
23.05.01.06; 23.05.01.19; 23.05.01.23;
23.05.01.24; 23.05.01.27; 23.05.01.31;
23.05.01.39; 07.13.04.01; 07.10.01.18;
07.10.01.22; 07.10.01.25; 07.13.06.104;
07.13.06.29; 07.13.06.30; 07.13.06.58;
07.13.06.62: MM Surgical d.o.o., Jakšičeva
7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna za artikle
oziroma podskupine pod šiframi: 18.01.01;
18.05.01; 18.06.03: Mogota d.o.o., Cesta v
Trnovlje 7, 3000 Celje, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:

50.01.01.46;
50.01.01.49;
50.01.01.52;
50.01.01.55;
50.01.01.58;
50.01.01.61;
50.01.01.64;
50.01.01.67;
50.01.01.70;
50.01.01.73;
50.01.01.76;
50.01.01.79;
50.01.01.82;
50.01.01.85;
50.01.01.88;
50.01.01.91;
50.01.01.94;
50.01.01.98;
50.01.09.02;
50.01.09.05;
50.01.09.08;
50.01.10.02;
50.01.10.05;
50.01.10.08;
50.01.11.02;
50.01.11.05;
50.01.11.08;
50.01.12.01;
50.01.12.04;
50.01.12.07;
50.01.12.10;
50.01.13.03;
50.01.13.06;
50.01.13.15;
50.01.13.18;
50.01.13.21;
50.01.13.24;
50.01.13.27;
50.01.13.30;
50.01.13.33;
50.01.14.01;
50.01.14.04;
50.01.14.07;
50.01.14.10;
50.01.14.13;
50.01.14.16;
50.01.14.19;
50.01.14.22;
50.01.14.25;
50.01.14.28;
50.01.14.31;
50.01.14.34;
50.01.15.02;
50.01.15.05;
50.01.15.08;
50.01.15.11;
50.01.15.14;
50.01.15.17;
50.01.15.20;
50.01.15.23;
50.01.15.26;
50.01.15.29;
50.01.15.32;
50.01.15.35;
50.01.15.38;
50.01.15.41;
50.01.15.44;
50.01.15.47;
50.01.15.50;
50.01.15.53;
50.01.15.56;
50.01.15.59;
50.01.15.62;
50.01.15.65;
50.01.15.68;
50.01.16.04;
50.01.16.07;
50.01.16.13;
50.01.16.28;

50.01.01.47;
50.01.01.50;
50.01.01.53;
50.01.01.56;
50.01.01.59;
50.01.01.62;
50.01.01.65;
50.01.01.68;
50.01.01.71;
50.01.01.74;
50.01.01.77;
50.01.01.80;
50.01.01.83;
50.01.01.86;
50.01.01.89;
50.01.01.92;
50.01.01.95;
50.01.01.99;
50.01.09.03;
50.01.09.06;
50.01.09.09;
50.01.10.03;
50.01.10.06;
50.01.10.09;
50.01.11.03;
50.01.11.06;
50.01.11.09;
50.01.12.02;
50.01.12.05;
50.01.12.08;
50.01.13.01;
50.01.13.04;
50.01.13.07;
50.01.13.16;
50.01.13.19;
50.01.13.22;
50.01.13.25;
50.01.13.28;
50.01.13.31;
50.01.13.34;
50.01.14.02;
50.01.14.05;
50.01.14.08;
50.01.14.11;
50.01.14.14;
50.01.14.17;
50.01.14.20;
50.01.14.23;
50.01.14.26;
50.01.14.29;
50.01.14.32;
50.01.14.35;
50.01.15.03;
50.01.15.06;
50.01.15.09;
50.01.15.12;
50.01.15.15;
50.01.15.18;
50.01.15.21;
50.01.15.24;
50.01.15.27;
50.01.15.30;
50.01.15.33;
50.01.15.36;
50.01.15.39;
50.01.15.42;
50.01.15.45;
50.01.15.48;
50.01.15.51;
50.01.15.54;
50.01.15.57;
50.01.15.60;
50.01.15.63;
50.01.15.66;
50.01.15.69;
50.01.16.05;
50.01.16.11;
50.01.16.14;
50.01.16.29;

50.01.16.30; 50.01.16.31; 50.01.16.32;
50.01.16.46; 50.01.16.47; 50.01.16.48;
50.01.16.49; 50.01.16.50; 50.01.16.51;
50.01.16.52; 50.01.16.57; 50.01.16.58;
50.01.16.62; 50.01.16.63; 50.01.16.64;
50.01.16.65; 50.01.16.66; 50.01.16.67;
50.01.16.68; 50.01.16.69; 50.01.17.01;
50.01.17.03; 50.01.18.01; 50.01.18.03;
50.01.19.01; 50.01.19.05; 50.01.19.06;
50.01.19.07; 50.01.19.08; 50.01.19.09;
50.01.19.10; 50.01.19.11; 50.01.19.18;
50.01.19.19; 50.01.20.01; 50.01.20.02;
50.01.20.03; 50.01.20.04; 50.01.20.05;
50.01.20.06; 50.01.20.07; 50.01.20.08;
50.01.20.09; 50.01.20.10; 50.01.20.11;
50.01.20.12; 50.01.20.13; 50.01.20.14;
50.01.20.15; 50.01.20.16; 50.01.20.17;
50.01.20.18; 50.01.20.19; 50.01.21.01;
50.01.21.02; 50.01.21.04; 50.01.22.01;
50.01.22.02; 50.01.22.04; 50.01.23.01;
50.01.23.02; 50.01.23.04; 50.01.23.05;
50.01.23.06; 50.01.23.07; 50.01.23.08;
50.01.24.03; 50.01.24.04; 50.01.24.05;
50.01.24.06; 50.01.24.07; 50.01.24.08;
50.01.25.01; 50.01.25.02; 50.01.25.03;
50.01.25.04; 50.01.25.05; 50.01.25.06;
50.01.26.01; 50.01.26.02; 50.01.26.03;
50.01.26.04; 50.01.26.05; 50.01.26.06;
50.01.27.01; 50.01.27.02; 50.01.27.03;
50.01.27.04; 50.01.27.05; 50.01.27.06;
50.01.27.07; 50.01.27.08; 50.01.27.09;
50.01.27.10; 50.01.27.11; 50.01.27.12;
50.01.27.13; 50.01.27.14; 50.01.27.16;
50.01.27.17; 50.01.27.18; 50.01.27.19;
50.01.27.20; 50.01.27.21; 50.01.27.22;
50.01.27.23; 50.01.27.24; 50.01.27.25;
50.01.27.26; 50.01.27.27; 50.01.27.28;
50.01.27.29; 50.01.27.30; 50.01.27.31;
50.01.27.32; 50.01.27.33; 50.01.27.34;
50.01.27.35; 50.01.27.36; 50.01.27.37;
50.01.27.38; 50.01.27.39; 50.01.28.01;
50.01.28.02; 50.01.28.03; 50.01.28.04;
50.01.28.05; 50.01.28.06; 50.01.28.07;
50.01.28.08; 50.01.28.09; 50.01.28.10;
50.01.28.11; 50.01.28.12; 50.01.28.13;
50.01.28.14; 50.01.28.15; 50.01.28.16;
50.01.28.17; 50.01.28.18; 50.01.28.19;
50.01.28.20; 50.01.28.21; 50.01.28.22;
50.01.28.28; 50.01.28.29; 50.01.28.30;
50.01.28.31; 50.01.28.32; 50.01.28.33;
50.01.28.34; 50.01.28.35; 50.01.28.36;
50.01.28.37; 50.01.28.38; 50.01.28.39;
50.01.29.01; 50.01.29.02; 50.01.29.03;
50.01.30.01; 50.01.30.02; 50.01.30.03;
50.01.31.01; 50.01.31.02; 50.01.31.03;
50.01.31.04; 50.01.32.01; 50.01.32.02;
50.01.32.03; 50.01.35.01; 50.01.35.02;
50.01.35.03; 50.01.35.04; 50.01.35.06;
50.01.35.07; 50.01.35.08; 50.01.35.09;
50.01.35.10; 50.01.35.11; 50.01.35.12;
50.01.35.13; 50.01.35.14; 50.01.35.15;
50.01.35.16; 50.01.35.17; 50.01.35.18;
50.01.35.22; 50.01.35.23; 50.01.35.24;
50.01.35.25; 50.01.35.26; 50.01.35.27;
50.01.35.28; 50.01.35.29; 50.02.01.01;
50.02.01.02; 50.02.01.04; 50.02.01.05;
50.02.01.07; 50.02.01.08; 50.02.01.09;
50.02.01.10; 50.02.01.11; 50.02.01.12;
50.02.01.13; 50.02.01.14; 50.02.01.15;
50.02.01.16; 50.02.01.17; 50.02.01.18;
50.02.01.19; 50.02.01.20; 50.02.01.21;
50.02.01.22; 50.02.04.03; 50.02.04.08;
50.02.04.09; 50.02.04.30; 50.02.04.31;
50.02.04.38; 50.02.04.39; 50.02.05.01;
07.10.01.66: Metalka Zastopstva Media
d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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07.01.03.07; 07.01.03.08; 07.01.07.01;
07.01.07.02; 07.01.07.03; 07.09.06.09;
07.09.06.10; 07.04.05.03; 07.04.05.04;
07.04.05.12; 07.04.05.13; 07.04.05.21;
07.05.04.04; 07.05.04.06; 07.05.04.07;
07.05.04.08; 07.07.01.03; 07.07.01.04;
07.07.01.07; 07.07.01.17; 07.13.01.07;
07.13.01.08; 07.13.01.11; 07.09.06.18;
07.06.04.02; 07.06.04.06; 07.06.04.14;
07.04.05.22; 07.13.08.28: PFM – S, d.o.o.,
Kolodvorska cesta 2, 4000 Kranj, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.08.02.02; 07.08.02.03; 07.08.02.04;
07.08.02.08;
98.04.01;
07.09.01.10;
07.13.08.14; 07.13.08.15; 07.13.08.16;
07.13.08.17; 07.13.08.18: Pri-Ma d.o.o.,
Igriška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.03.04.54; 07.03.04.55; 07.03.04.56;
07.03.04.57; 07.03.05.01; 07.03.06.03;
07.09.01.01; 07.09.01.04; 07.09.01.05;
07.09.01.06; 07.13.04.13; 02.07.08; 02.06;
07.06.04.08; 02.01.04.01.04; 02.01.04.01.05;
02.01.04.01.06; 02.01.05.01.02; 02.02.01;
02.04.07;
02.03.02.02;
02.09.01;
07.05.04.11; 07.05.04.12; 02.01.04.01.03;
02.02.04;
07.13.08.52;
07.13.08.53;
07.13.08.54: Profarmakon International
d.o.o., Preradovičeva ul. 20/a, 2000 Maribor, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.06.01.03; 07.09.06.01; 07.09.06.02;
07.10.01.52; 07.06.01.02; 07.13.08.21;
07.13.08.27: Promed d.o.o., Leskovškova
cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.01.07.05; 07.01.07.24; 07.10.01.76;
07.10.01.77; 07.10.01.78; 07.10.01.79;
07.10.01.83; 07.04.04.02; 07.05.01.03;
07.05.01.05; 16.17.06; 16.17.07; 16.19.11;
16.03.123; 16.06.28; 07.10.01.84; 16.19.13;
16.19.12; 16.19.14: Salus Ljubljana d.d.,
Mašera Spasiča ulica 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
03.01.06; 03.01.14; 03.01.16; 03.01.17;
03.01.18; 03.01.19; 03.01.24; 03.01.25;
03.01.26; 03.01.27; 03.01.32; 03.01.33;
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03.01.34; 03.01.37; 03.01.38; 03.01.39;
03.01.41; 03.01.42; 03.01.43; 03.01.52;
03.01.53; 03.01.54; 03.01.56; 03.01.57;
03.01.59; 03.01.65; 03.01.71; 03.01.72;
03.01.75; 03.01.78; 03.01.79; 03.01.81;
07.08.01.01; 07.08.01.02; 07.08.01.03;
07.08.01.04; 07.08.01.05; 07.08.01.06;
07.08.01.07; 07.08.03.01; 07.08.03.02;
07.08.03.04; 07.08.03.15; 07.08.03.19;
07.08.03.20; 07.08.04.01; 07.08.04.02;
07.08.04.03; 07.08.04.04; 07.08.04.05;
07.08.04.06; 07.08.04.07; 07.08.04.08;
07.08.06.01; 07.08.06.02; 07.08.06.05;
07.08.06.06; 07.08.06.07; 07.08.06.08;
07.08.06.13; 07.13.03.02; 07.13.03.12;
07.13.03.16; 07.13.03.22; 07.13.03.23;
07.13.03.24;
07.13.04.06;
09.01.04;
09.01.07; 09.01.08; 09.01.14; 09.01.16;
09.01.17; 09.01.18; 09.01.19; 09.01.22;
11.01.01; 11.01.05; 11.01.09; 11.01.10;
11.01.11; 11.01.12; 11.01.13; 11.01.14;
11.01.15; 11.01.16; 11.01.23; 11.01.25;
11.01.26; 11.01.27; 11.01.28; 11.01.29;
11.01.30; 11.01.31; 11.01.32; 11.01.33;
11.01.35; 11.01.36; 11.01.37; 11.01.38;
11.01.39; 11.01.40; 11.01.41; 11.01.42;
11.01.43; 11.01.44; 11.01.48; 11.01.49;
11.01.50; 11.01.51; 11.01.53; 11.01.54;
06.02.01; 06.02.02; 06.03.01; 06.03.02;
06.06.01; 06.07.06; 19.08.03; 07.03.02.02;
07.03.03.01;
07.03.03.02;
98.06.05;
98.06.04;
07.03.03.06;
07.03.03.07;
07.03.04.01; 07.03.04.06; 07.03.04.07;
07.03.04.08; 07.03.04.14; 07.03.04.15;
07.03.04.16; 07.03.04.22; 07.03.04.23;
07.03.04.24; 07.03.07.01; 07.03.08.01;
07.09.01.02; 07.09.01.03; 07.09.01.08;
07.09.01.11; 07.09.06.05; 07.09.06.12;
07.09.06.19; 07.09.06.24; 07.03.10.01;
07.10.01.11; 07.10.01.16; 07.10.01.35;
07.10.01.53; 07.10.01.54; 07.10.01.62;
07.12.01.03; 07.12.01.04; 07.12.01.05;
07.12.01.07; 98.03.02; 98.06.03; 19.06.03;
19.05.02; 02.01.01.01.04; 02.01.05.01.01;
02.01.10.01.01; 02.01.10.01.02; 02.04.01;
02.04.02;
02.05.02.01.05;
02.04.05;
02.07.02; 02.09.03; 02.10.01; 02.10.02;
02.10.04; 02.10.05; 02.10.06; 02.10.09;
05.01.06; 05.01.07; 05.01.08; 05.01.09;
05.01.101; 05.01.104; 05.01.108; 05.01.115;
05.01.124; 05.01.128; 05.01.131; 05.01.138;
05.01.147; 05.01.148; 05.01.15; 05.01.151;
05.01.155; 05.01.160; 05.01.162; 05.01.163;
05.01.164; 05.01.165; 05.01.167; 05.01.169;
05.01.170; 05.01.171; 05.01.172; 05.01.183;
05.01.185; 05.01.188; 05.01.19; 05.01.191;
05.01.192; 05.01.193; 05.01.194; 05.01.195;
05.01.199; 05.01.20; 05.01.24; 05.01.28;
05.01.35; 05.01.47; 05.01.61; 05.01.62;
05.01.63; 05.01.65; 05.01.67; 05.01.70;
05.01.71; 05.01.73; 05.01.75; 05.01.76;
05.01.77; 05.01.81; 05.01.94; 05.01.97;
05.01.98;
07.02.02.02;
07.04.02.03;
07.04.03.04; 07.05.03.01; 07.05.03.02;
07.05.03.03; 07.05.03.05; 07.05.03.06;
07.05.03.07; 07.05.03.09; 07.05.03.10;
07.05.03.11; 07.05.03.21; 07.05.03.22;
07.05.03.23; 07.05.03.24; 07.05.03.25;
07.05.03.26; 07.05.04.09; 07.05.04.15;
07.05.04.17; 07.06.01.08; 07.06.03.02;
07.06.04.04; 07.06.04.05; 07.06.04.07;
07.06.05.01; 07.07.01.01; 07.07.01.02;
07.07.01.05; 07.07.01.06; 07.07.01.08;
07.07.03.07; 07.07.03.39; 07.07.03.40;
07.07.03.41; 07.07.03.43; 07.07.03.44;
07.07.03.45; 07.07.03.46; 07.07.03.47;
07.07.04.01; 07.07.04.03; 07.07.04.04;
07.07.04.12;
16.01.47;
16.01.48;
16.01.49; 16.01.54; 16.01.55; 16.01.56;

16.01.57; 16.01.58; 16.01.59; 16.01.61;
16.01.62; 16.01.63; 16.01.64; 16.01.84;
16.01.85; 16.01.86; 16.01.87; 16.17.01;
16.17.03; 16.17.04; 16.17.05; 16.17.13;
16.17.14; 16.17.15; 16.17.18; 23.07.01.04;
23.07.01.05; 23.08.01.01; 23.08.01.02;
23.11.01; 02.07.01; 02.12.01.01; 05.01.127;
05.01.161; 05.01.180; 05.01.198; 05.01.64;
05.01.86;
07.05.03.08;
07.05.03.27;
07.07.03.42;
07.07.04.13;
16.01.60;
16.17.02; 02.10.07, 02.04.04, 07.03.03.03,
07.03.03.05,
05.01.133;
07.13.06.06;
07.13.06.103; 07.13.06.104; 07.13.06.23;
07.13.06.33; 07.13.06.38; 07.13.06.39;
07.13.06.40; 07.13.06.48; 07.13.06.86;
12.03.56;
07.13.06.24;
02.10.03;
07.13.08.12; 07.13.08.26; 07.13.08.31;
07.13.08.50: Sanolabor d.d., Leskovškova
4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.01.07.23; 07.01.10.16; 07.01.10.22;
07.01.10.23; 07.01.10.34; 07.01.10.35;
07.03.02.01; 07.03.03.01; 07.03.06.02;
07.03.07.04; 07.03.07.05; 07.03.07.06;
07.03.07.07; 07.09.04.03; 07.09.04.04;
07.09.05.07; 07.09.05.08; 07.09.05.09;
07.09.06.13; 07.09.06.20; 02.01.09.01.01;
02.01.09.01.02; 02.10.08; 07.08.03.13;
07.09.04.02; 07.09.05.11; 07.13.06.64;
07.13.06.90: Simp'S d.o.o., Motnica 3, 1236
Trzin, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.02.01.05; 07.05.01.20; 07.05.01.21;
07.07.01.11; 07.07.01.12; 07.07.01.13;
07.07.01.14; 07.07.01.15; 07.07.01.16;
07.07.03.10; 07.07.03.11; 07.07.03.12;
07.07.03.13; 07.07.03.14; 07.07.03.15;
07.07.03.16; 07.07.03.17; 07.07.03.18;
07.07.03.28; 07.07.03.29; 07.07.03.30;
07.07.03.31; 07.07.03.32; 07.07.03.33;
07.07.03.34; 07.07.03.35; 07.07.03.36;
07.07.03.38; 07.07.03.50; 07.07.03.51;
07.07.03.52; 07.07.03.53; 07.07.03.54;
07.07.03.55; 07.07.03.56; 07.06.01.13;
07.07.03.09; 07.07.03.27; 07.07.03.37;
07.01.10.15; 07.01.10.16; 07.13.04.08;
07.13.04.09; 07.13.04.10; 07.13.04.11;
07.13.04.12; 07.07.03.66; 07.07.04.14;
07.07.04.15: Sind Ljubljana d.o.o., Freyerjeva 32/b, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.02.02.05; 07.02.02.06; 07.02.02.07;
07.02.03.13; 07.02.03.14; 07.02.03.15;
07.02.03.16; 07.02.03.17; 07.02.03.18;
07.06.02.02; 07.06.02.20; 07.07.02.14;
07.02.03.21; 07.10.01.86; 07.10.01.36;
07.10.01.34; 07.10.01.33; 07.10.01.32;
07.10.01.12; 07.02.01.04; 07.13.05.09;
07.13.05.12; 07.13.05.16; 07.13.05.17;
07.13.05.18; 07.13.05.19; 07.13.05.20;
07.13.05.21; 12.02.01; 12.02.04; 12.02.05;
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12.02.06; 12.02.08; 12.02.09; 12.02.10;
12.03.01; 12.03.02; 12.03.03; 12.03.04;
12.03.05; 12.03.1931; 12.03.32; 12.03.1933;
12.03.34; 12.03.35; 12.03.37; 12.03.45;
12.03.46; 12.03.47; 12.03.48; 12.03.49;
12.03.50; 12.03.51; 12.03.52; 12.03.53;
12.03.54; 12.03.55; 12.03.62; 12.03.63;
12.03.64; 12.03.67; 12.03.68; 56.08.01.12:
Thomy Frey East, d.o.o., Vodnikova 170,
1000 Ljubljana, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi: 02.03.01.01; 02.03.02.01; 02.03.03;
02.03.04.01;
02.03.04.02;
02.07.06;
02.07.05;
02.10.10.01.02;
02.09.04;
02.08.01;
07.03.07.03;
07.09.01.07;
07.09.06.03; 07.09.06.23; 07.09.05.10;
02.07.04: Tosama d.d., Vir, Šaranovičeva
cesta 35, 1230 Domžale, Slovenija.
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. 1/2001 – lekarna
za artikle oziroma podskupine pod šiframi:
07.05.03.04; 07.05.03.12; 07.05.03.13;
07.05.03.14; 07.05.03.15; 07.05.03.16;
07.05.03.17; 07.05.03.18; 02.01.03.01.01;
02.01.04.01.02;
02.01.04.01.07;
07.05.03.20; 07.05.03.19: Valencia StomaMedical d.o.o., Župančičeva 10, 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: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 4. 2005, 12. 5. 2005, 24. 5. 2005, 7. 6.
2005, 20. 6. 2005, 13. 7. 2005, 22. 7. 2005,
19. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 42.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 45 z dne 24. 5.
2002, Ob-69665/05.
VI.7) Drugi podatki: naročnik v II. fazi ni
naredil izbora pri artiklih oziroma podskupinah pod šifro: 02.07.03; 03.01.13; 03.01.35;
03.01.36; 03.01.62; 05.01.119; 05.01.17;
05.01.173; 05.01.174; 05.01.196; 05.01.26;
05.01.29; 05.01. 46; 05.01. 53; 05.01. 57;
05.01.59; 05.01.83; 05.01.87; 06.09.06;
06.10.12; 06.10.13; 06.10.18; 07.01.07.26;
07.01.07.28; 07.03.04.62; 07.04.03.02;
07.04.03.05; 07.04.04.03; 07.04.05.08;
07.05.01.17; 07.06.02.24; 07.06.04.10;
07.06.04.11; 07.07.02.02; 07.07.02.10;
07.07.02.12; 07.10.01.10; 07.10.01.17;
07.10.01.24; 07.10.01.64; 07.10.01.67;
07.10.01.68; 07.13.02.07; 07.13.05.03;
07.13.05.04; 07.13.06.08; 07.13.06.76;
07.13.06.77; 07.13.06.25; 07.13.06.26;
07.13.06.31; 07.13.06.32; 07.13.06.59;
07.13.06.78; 07.13.06.97; 07.13.06.98;
07.13.08.01; 07.13.08.08; 07.13.08.11;
07.13.08.22;
09.01.
27;
09.01.28;
09.01.29; 11.01.05; 11.01.52; 16.01.04;
16.17.25; 16.17.26; 16.19.01; 16.19.02;
16.19.05; 16.19.08; 22.04.88; 23.01.01.10;
23.01.01.11; 23.01.02.17; 23.01.02.18;
23.01.02.19; 50.01.01.96; 50.01.16.55;
50.01.16.56; 50.01.16.61; 50.01.33.05;
50.01.33.06; 50.01.34.13; 50.01.34.16;
50.01.34.17; 50.01.34.18; 50.01.34.19;

50.01.13.09; 50.01.13.10; 50.01.13.11;
50.01.13.12; 50.01.16.09; 50.01.16.10;
50.01.16.15; 50.01.16.16; 50.01.16.17;
50.01.16.18; 50.01.16.24; 50.01.16.25;
50.01.16.26; 50.01.16.33; 50.01.16.34;
50.01.16.35; 50.01.16.41; 50.01.16.42;
50.01.16.43; 50.01.16.44; 50.01.16.45;
50.01.16.53; 50.01.19.02; 50.01.19.03;
50.01.19.04; 50.01.19.12; 50.01.19.13;
50.01.19.14; 50.01.23.03; 50.01.24.01;
50.01.24.02; 50.01.27.15; 50.01.28.23;
50.01.28.24; 50.01.33.07; 50.01.33.14;
50.01.33.15; 50.01.34.01; 50.01.34.02;
50.01.34.05; 50.01.34.15; 50.01.34.20;
50.01.34.21; 50.01.34.22; 50.01.34.23;
50.01.34.24; 50.01.35.20; 50.01.35.21;
50.02.03.14; 50.02.04.01; 50.02.04.02;
50.02.04.32; 50.02.05.02; 50.02.05.03;
50.03.03.01; 50.03.03.02; 50.03.03.09;
50.03.03.10; 50.03.03.16; 50.03.03.17;
50.03.03.18; 50.03.03.19; 50.03.03.20;
50.03.03.21; 50.03.03.27; 50.03.03.28;
63.03.08; 63.03.10; 63.05.01; 63.08.01;
98.01.09; 98.02.19; 98.02.20; 98.03.01;
98.03.04; 98.03.13; 98.05.06; 98.05.07;
98.05.08; 98.05.09; 98.05.10; 98.05.11;
03.01.80; 03.01.82; 03.01.84; 03.01.85;
05.01.80; 05.01.92; 05.01.99; 06.10.16;
07.01.10.19; 07.01.10.20; 07.01.10.21;
07.01.10.38; 07.03.04.25; 07.04.06.05;
07.04.06.06; 07.04.06.07; 07.04.06.08;
07.04.06.09; 07.04.06.16; 07.04.06.17;
07.05.01.02; 07.05.01.04; 07.05.01.07;
07.05.01.27; 07.05.01.28; 07.05.01.29;
07.05.01.30; 07.05.01.31; 07.07.02.16;
07.07.02.17; 07.07.02.18; 07.07.03.25;
07.07.03.26; 07.10.01.01; 07.10.01.02;
07.10.01.03; 07.10.01.05; 07.10.01.100;
07.10.01.28; 07.10.01.29; 07.10.01.37;
07.10.01.38; 07.10.01.48; 07.10.01.70;
07.10.01.75; 07.10.01.80; 07.10.01.81;
07.10.01.85; 07.13.01.02; 07.13.01.03;
07.13.01.12; 07.13.02.01; 07.13.02.03;
07.13.05.01; 07.13.05.02; 07.13.05.23;
07.13.06.01; 07.13.06.03; 07.13.06.102;
07.13.06.11; 07.13.06.12; 07.13.06.44;
07.13.06.45; 07.13.06.83; 07.13.06.92;
07.13.06.93; 07.13.06.99; 07.13.07.08;
09.01.21; 11.01.08; 12.03.40; 12.03.41;
12.03.42; 12.03.43; 12.03.44; 16.05.01;
16.05.02; 16.05.03; 16.05.04; 16.05.05;
16.05.12; 16.05.13; 16.05.14; 16.05.15;
16.05.16; 16.05.23; 16.05.24; 16.05.25;
16.09.01; 16.09.02; 16.09.09; 16.09.10;
16.09.11; 16.09.12; 16.09.13; 16.10.05;
16.10.06; 16.10.07; 16.10.08; 16.10.09;
16.10.16; 16.10.17; 16.10.18; 16.13.02;
16.13.05; 16.19.27; 16.19.28; 16.19.29;
16.19.30; 16.20.08; 16.21.05; 16.21.06;
16.21.07; 16.21.08; 16.21.09; 16.21.25;
16.21.27; 16.21.28; 16.21.38; 16.21.42;
22.04.14; 22.04.15; 22.04.16; 22.04.17;
22.04.18; 22.04.40; 22.04.41; 22.04.42;
22.04.44; 22.04.52; 22.04.62; 22.04.64;
22.04.66; 22.04.67; 22.04.68; 22.04.77;
22.04.79; 22.04.80; 22.04.84; 23.09.01.01;
50.01.13.13; 50.01.16.02; 50.01.16.03;
50.01.16.08; 50.01.16.08; 50.01.16.19;
50.01.16.20; 50.01.16.21; 50.01.16.22;
50.01.16.23; 50.01.16.36; 50.01.16.37;
50.01.16.38; 50.01.16.39; 50.01.16.40;
50.01.16.54; 50.01.16.59; 50.01.16.60;
50.01.17.02; 50.01.18.02; 50.01.19.15;
50.01.19.16; 50.01.19.17; 50.01.21.03;
50.01.22.03; 50.01.28.25; 50.01.28.26;
50.01.28.27; 50.01.33.03; 50.01.33.04;
50.01.34.06; 50.01.34.07; 50.01.34.10;
50.01.34.11; 50.01.34.14; 50.01.34.25;
50.01.34.26; 50.01.34.27; 50.01.35.05;

50.02.03.13; 56.08.01.21; 56.08.02.01;
56.08.02.02; 56.08.02.03; 56.08.02.04;
63.01.03; 98.01.07; 98.02.10; 98.03.03;
98.03.05; 98.03.06; 98.03.07; 05.01.121;
05.01.122; 05.01.143; 05.01.146; 05.01.156;
05.01.30; 05.01. 34; 05.01.42; 05.01. 44;
05.01.45; 06.01.02; 06.01.04; 06.07.10;
06.09.05;
07.02.01.03;
07.03.02.04;
07.03.02.06; 07.03.04.17; 07.03.04.21;
07.05.04.16; 07.06.01.10; 07.06.01.12;
07.06.02.03; 07.06.02.13; 07.07.03.65;
07.07.04.06; 07.07.04.07; 07.08.06.10;
07.10.01.09; 07.10.01.69; 07.10.01.93;
07.10.01.98; 07.13.01.09; 07.13.01.10;
07.13.06.79; 07.13.06.80; 07.13.06.81;
07.13.08.23; 07.13.08.24; 07.13.08.25;
09.01.25; 09.01.26; 16.06.14; 16.15.02;
16.15.07; 16.15.08; 16.17.24; 16.19.25;
19.01.02; 19.03.01; 22.04.01; 22.04.86;
23.01.02.28; 50.01.01.114; 50.01.01.115;
50.01.01.116; 50.01.01.117; 50.01.34.03;
50.01.34.04; 50.01.34.08; 50.01.34.09;
50.01.34.12; 56.08.01.07; 56.08.01.08;
56.08.01.09; 56.08.01.10; 56.08.01.11;
63.01.05; 63.01.06; 63.03.19; 63.03.21;
63.03.22; 98.04.03; 03.01.15; 03.01.67;
03.01.69; 03.01.74; 03.01.76; 03.01.77;
05.01.100; 05.01.111; 05.01.140; 05.01.175;
05.01.187; 05.01.69; 06.03.03; 06.05.01;
06.05.02; 06.07.11; 06.07.12; 06.07.13;
07.01.07.27; 07.01.07.29; 07.01.07.30;
07.01.07.31; 07.01.10.17; 07.01.10.18;
07.04.03.09; 07.04.05.17; 07.04.06.01;
07.04.06.02; 07.04.06.03; 07.04.06.04;
07.04.06.10; 07.04.06.11; 07.04.06.12;
07.04.06.13; 07.04.06.14; 07.04.06.15;
07.05.01.19; 07.05.01.22; 07.05.01.23;
07.05.01.24; 07.05.01.25; 07.05.01.26;
07.06.01.15; 07.06.02.17; 07.06.04.09;
07.07.01.09; 07.07.01.10; 07.07.02.13;
07.08.07.07; 07.08.07.09; 07.09.06.14;
07.09.06.15; 07.09.06.16; 07.09.06.17;
07.10.01.101; 07.10.01.102; 07.10.01.19;
07.10.01.23; 07.10.01.26; 07.10.01.27;
07.10.01.49; 07.10.01.50; 07.10.01.51;
07.10.01.59; 07.10.01.60; 07.10.01.65;
07.10.01.87; 07.10.01.91; 07.10.01.94;
07.10.01.95; 07.10.01.97; 07.10.01.99;
07.13.02.04; 07.13.02.06; 07.13.03.19;
07.13.03.20; 07.13.03.21; 07.13.04.07;
07.13.06.05; 07.13.06.06; 07.13.06.07;
07.13.06.09; 07.13.06.100; 07.13.06.101;
07.13.06.46; 07.13.06.56; 07.13.06.67;
07.13.06.70; 07.13.06.71; 07.13.06.75;
07.13.07.09; 07.13.08.36; 07.13.08.51;
09.01.06; 09.01.11; 09.01.20; 12.02.02;
12.02.03; 12.02.07; 12.03.36; 12.03.38;
12.03.39; 16.01.100; 16.01.93; 16.01.94;
16.01.95; 16.01.96; 16.02.32; 16.05.06;
16.05.07; 16.05.08; 16.05.09; 16.05.10;
16.05.11; 16.05.17; 16.05.18; 16.05.19;
16.05.20; 16.05.21; 16.05.22; 16.09.03;
16.09.04; 16.09.05; 16.09.06; 16.09.07;
16.09.08; 16.09.14; 16.09.15; 16.10.01;
16.10.02; 16.10.03; 16.10.04; 16.10.10;
16.10.11; 16.10.12; 16.10.13; 16.10.14;
16.10.15; 16.15.09; 16.19.03; 16.19.22;
16.19.23; 16.19.24; 16.19.26; 16.20.21;
16.20.33; 16.21.01; 16.21.02; 16.21.03;
16.21.04; 16.21.10; 16.21.11; 16.21.18;
16.21.22; 16.21.23; 16.21.24; 16.21.46;
16.21.47; 16.21.48; 16.21.53; 16.21.54;
16.22.09; 22.01.01; 22.01.02; 22.02.15;
22.03.02; 22.03.07; 22.03.12; 22.04.20;
22.04.22; 22.04.26; 22.04.27; 22.04.28;
22.04.38; 22.04.55; 22.04.56; 22.04.57;
22.04.58; 22.04.60; 22.04.61; 22.04.69;
22.04.70; 22.04.71; 22.04.72; 22.04.73;
22.04.76;
50.01.01.154;
50.01.13.08;
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50.01.35.19; 50.02.04.33; 50.02.04.34;
50.02.04.35; 50.02.04.36; 50.02.04.37;
50.03.03.11; 50.03.03.12; 50.03.03.13;
50.03.03.14; 50.03.03.15; 50.03.03.22;
50.03.03.23; 50.03.03.24; 50.03.03.25;
50.03.03.26; 98.05.01; 98.05.02; 98.05.03;
98.05.04; 98.05.05; 98.06.01; 98.06.02.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 430-12/2005/17
Ob-26779/05
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34.00.00.00-0; dodatni predmeti:
34.41.00.00-0, 34.11.42.00-0, 34.11.00.00-0,
34.11.40.00-0, 34.13.60.00-0, 34.11.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za dobavo
prevoznih sredstev, 430-12/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava prevoznih sredstev za potrebe Policije, ki obsega naslednje sklope:
– sklop 1 – motorno kolo belo-modro s
prostornino motorja do 350 ccm,
– sklop 2 – motorno kolo belo-modro s
prostornino motorja od 350 do 650 ccm,
– sklop 3 – osebno specialno belo-modro patruljno vozilo s prostornino motorja do
1600 ccm,
– sklop 4 – osebno specialno belo-modro patruljno vozilo s prostornino motorja do
1600 ccm, karavan izvedbe,
– sklop 5 – osebno specialno belo-modro patruljno vozilo s prostornino motorja od
1600 do 1900 ccm,
– sklop 6 – osebno specialno belo-modro patruljno vozilo s prostornino motorja od
1600 do 1900 ccm, karavan izvedbe,
– sklop 7 – osebno specialno belo-modro patruljno vozilo s prostornino motorja od
1900 do 2300 ccm,
– sklop 8 – osebno specialno belo-modro
patruljno vozilo za prevoz psov, s prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm, karavan
izvedbe,
– sklop 9 – osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja do 1600
ccm,
– sklop 10 – osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600
do 1900 ccm,
– sklop 11 – osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600
do 1900 ccm, karavan izvedbe,
– sklop 12 – civilno osebno vozilo s prostornino motorja do 1600 ccm,
– sklop 13 – civilno osebno vozilo s prostornino motorja do 1600 ccm, karavan izvedbe,
– sklop 14 – civilno osebno vozilo s prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm,
– sklop 15 – civilno osebno vozilo s prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm, karavan izvedbe,
– sklop 16 – civilno osebno vozilo s prostornino motorja 2000 ccm,
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– sklop 17 – intervencijsko vozilo večje (5+4),
– sklop 18 – kombinirano vozilo za prevoz oseb (8+1) s policijsko opremo,
– sklop 19 – kombinirano vozilo za prevoz oseb (8+1) brez policijske opreme,
– sklop 20 – specialno kombinirano vozilo za prevoz stvari,
– sklop 21 – osebno dostavno vozilo,
– sklop 22 – osebno dostavno vozilo za
prevoz hrane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 246,741.666 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in garancijski rok (merili za sklop
1 in 2),
– ceno, servisno pokritost po regijah, garancijski rok in ceno porabe goriva (merila
za sklope od 3 do 22).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-12/2005 (sklop: 1):
Autocommerce auto d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Ferlan, Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/588-34-48,
faks +386/1/588-34-41, elektronska pošta:
Ales.Ferlan@ac-auto.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,675.005,02 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. 430-12/2005 (sklopi: 3, 9, 12, 17, 19 in 21): Renault Nissan
Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Silvo
Kastrevec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-33-87, faks
+386/1/432-40-64, elektronska pošta: Silvo.Kastrevec@renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 137,240.000 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:
– za sklop 3: delež 11,5%,
– za sklop 9: delež 8,7%,
– za sklop 17: delež 33,3%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-12/2005 (sklopi:
4, 8, 13, 16 in 22): Avtotehna Vis d.o.o.,
kontaktna oseba: Frančiška Irgolič, Celovška 228, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/581-85-44, faks +386/1/507-38-43,
elektronska pošta: ﬁrgolic@mail.at-vis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44,160.511,65 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. 430-12/2005
(sklopi: 5, 6, 7, 10, 11, 14 in 15): Summit motors Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Rok Pirc, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/252-51-20,
faks +386/1/252-51-01, elektronska pošta:
Rok.Pirc@summitmotors.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,631.137 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. 430-12/2005 (sklopa: 18
in 20): Porsche Slovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Peter Verčič, Bravničarjeva 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/582-51-36,
faks +386/1/582-51-04, elektronska pošta:
Peter.Vercic@porsche.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,143.991 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:
– za sklop 18: delež 3,51%,
– za sklop 20: delež 2.37%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 47 z dne 13. 5.
2005, Ob-12864/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 825
Ob-26793/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Metlika d.o.o., kontaktna oseba: Branko Matkovič, Cesta XV. brigade 4,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/363-72-00,
faks 07/363-72-10, elektronska pošta: komunala.metlika@siol.net, internetni naslov:
www.komunala.metlika.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: komunalno vozilo za
odvoz odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
merila, objavljena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Atrik d.o.o., kontaktna
oseba: Viljem Novak, Litijska cesta 261,
1261 Ljubljana – Dobrunje, Slovenija, tel.
01/520-87-00, faks 01/520-87-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 252-21540 z dne 5. 8. 2005.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Komunala Metlika d.o.o.

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: 26. 9. 2005.
ZORD Slovenija

Ob-26802/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks 02/521-10-07,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-ms.si, internetni naslov: www.sb-ms.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 15.80.00.00-6; pomožni predmet, glavni besednjak: 15.30.00.00-1;
01.12.10.00-1; 01.13.10.00-4; 01.24.20.00-5;
15.31.00.00-4; 15.40.00.00-2; 15.61.20.00-1;
15.10.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-04/2005.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih:
1. sklop: presno meso – junjetina, svinjina, teletina, divjačina, drobovina,
2. sklop: presno meso – perutnina,
3. sklop: zamrznjene ribe,
4. sklop: mesni izdelki – iz svinskega,
govejega, telečjega mesa in paštete,
5. sklop: mesni izdelki – iz piščančjega in
purjega mesa ter paštete,
7. sklop: kruh,
8. sklop: zamrznjeni pekarski izdelki,
9. sklop: sveže sadje,
10. sklop: suho sadje in lupinasto sadje,
11. sklop: vloženo sadje,
12. sklop: sveža zelenjava,
13. sklop: zamrznjena zelenjava,
14. sklop: vložena zelenjava,
15. sklop: olje in maščobna živila,
16. sklop: testenine in različne jušne zakuhe,
17. sklop: moke,
18. sklop: riž, kaše in kosmiči,
19. sklop: jajca in jajčni melanž,
20. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 86,000.000 SIT (letno, brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: JN-04/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 19.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20259/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni dobil pravilnih prijav, zato bo razpis ponovljen v najkrajšem možnem času.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-26832/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Izola, kontaktna oseba:
Rudi Benko, Polje 35, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-63-06, faks 05/660-63-05,

elektronska pošta: rudi.benko@sb-izola.si,
internetni naslov: www.sb-izola.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.43.61.00-6.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
kombiniranega laserja za oftalmološke
aplikacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
izbran ni bil noben ponudnik: javno naročilo
št. 03/BR-05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 1983-05 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: 3. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 1552/05
Ob-26834/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.11.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-9/05-REZ.
II.5) Kratek opis: predmet II. faze javnega naročila je menjava naftnih derivatov,
in sicer dobava 20.167.408 litrov dieselskega goriva, v skladišče na lokaciji Vopak Terminal Hamburg GmbH & Co., Rethedamm 15, 21107 Hamburg, ZR Nemčija
in odkup 20.167.408 litrov kurilnega olja
– ekstra lahko, skladiščenih pri podjetju
Lehnkering GmbH, Schifferstr. 26, 47059
Duisburg, Zvezna republika Nemčija, na
lokaciji Lehnkering GmbH, Kreisstraße
33, 30629 Hannover, Zvezna republika
Nemčija.
Ponudbo je predložil en ponudnik, vendar pa je ponujena cena previsoka in je ni
mogoče sprejeti.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN15-9/05-REZ.
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.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.

Stran

Št. 1552/05
Ob-26835/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.12.11.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN15-8/05-REZ.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je menjava naftnih derivatov, in sicer
dobava 18.200.420 litrov dieselskega goriva, v skladišče na lokaciji Instalacija,
Skladiščenje in pretovarjanje naftnih derivatov, d.o.o., Sermin 10a, 6000 Koper
in odkup 18.200.420 litrov dieselskega
goriva, skladiščenih pri podjetju Lehnkering GmbH, Schifferstr. 26, 47059 Duisburg, Zvezna republika Nemčija, na lokaciji Lehnkering GmbH (Omnitank GmbH),
Am neuen Rheinhafen 12A, 67346 Speyer, Zvezna republika Nemčija.
Ponudbo sta predložila dva ponudnika,
vendar ponudbi zaradi previsoke ponujene
cene komercialno nista sprejemljivi in ju zato
ni bilo mogoče sprejeti.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,603.360 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. JN15-8/05-REZ.
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.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2005.
ZORD Slovenija
Št. 404-08-383/2005-8
Ob-26854/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za 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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-324/2005-PSP.
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II.5) Kratek opis: predmet naročila je dobava HP-UNIX strežniške opreme s pripadajočo opremo ter izvedba storitve inštalacije strežnikov v strežniške omare.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je oddal naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave po 3. točki prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1). Tovrstno opremo v Sloveniji
prodajajo štirje pooblaščeni prodajni partnerji
za HP-UNIX sisteme, katerim je bilo posredovano povabilo.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. MORS-324/2005-PSP: S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba: Nika Lavrin,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-52-00, faks 01/589-52-01,
elektronska pošta: javni.razpisi@snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost po pogodbi je
13,745.112,30 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: 404-08-383/2005-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 1461
Ob-26990/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Dragan Vučković, univ. dipl.
ekon, Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-16-75, faks 01/231-20-86,
elektronska pošta: zdrzz@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava električne energije za javne zdravstvene zavode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 950,000.000 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:
Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3 c,
4000 Kranj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,737.337 SIT; najnižja
ponudba: 8,737.337 SIT, najvišja ponudba:
8,961.006 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska 2, 2000
Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,642.064 SIT; najnižja
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ponudba: 9,642.064 SIT, najvišja ponudba:
10,049.606 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 271,811.868 SIT; najnižja
ponudba: 271,811.868 SIT, najvišja ponudba:
284,269.770 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:,
Elektro Celje,d.d., 3000 Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 74,100.916 SIT; najnižja
ponudba: 74,100.916 SIT, najvišja ponudba:
76,815.916 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektro Primorska,d.d., Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 536,465.650 SIT; najnižja
ponudba: 536,465.650 SIT, najvišja ponudba: 552,522.228 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS št. 71- z dne 28. 7. 2004,
Ob-21102/05.
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. 9. 2005.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije
Št. 13/2005
Ob-27096/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obalna
gasilska zveza Koper, kontaktna oseba: Banko Zdravko, Ljubljanska 6, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/631-04-42, faks 05/631-04-43,
elektronska pošta: ogz.koper@siol.net.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.14.42.10.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 34144210 (PRODCOM2005).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: GVC 16/25-2005.
II.5) Kratek opis: nakup 5 gasilskih vozil
tip GVC 16/25.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 175,000.000 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. 1/2005: Varkar d.o.o. Maribor, kontaktna oseba: Alojz Lašič, Preradovičeva 38, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/421-20-60, faks 02/421-20-63, elektronska pošta: alojz.lasic@varnost.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala

(brez DDV): cena: 174,000.000 SIT, najnižja
ponudba: 174,000.000 SIT, najvišja ponudba: 181,239.928 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 9. 2005.
Obalna gasilska zveza Koper

Gradnje
Ob-26564/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za ﬁnance, Služba za javna naročila, kontaktna
oseba: Irena Stopar, Dalmatinova 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-33,
faks 01/306-44-07, elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.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 05/321015.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za investicijsko vzdrževalna dela v kleti in obnova klančine za invalide Zdravstvenega
doma Bežigrad.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 107,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80,
– garancijski rok – 10,
– reference – 10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05/321015: Adaptacije
– vzdrževanje d.o.o., kontaktni osebi: Miran
Mihalič in Marjan Vitez, Ribičičeva ulica 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/423-55-17,
faks 01/423-28-68, elektronska pošta:
info@adaptacije-vzdrževanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 141,091.040,89 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
Delež 10,01%.
Delež: 21,20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-206/2005-31.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 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: 29. 9. 2005.
Mestna občina Ljubljana
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Ob-26572/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Breda Kosec, Tržaška c. 21, 1000 Ljubljana,
tel. 01/478-18-21, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: Breda.kosec@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 504.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-68/2005, zap. št. JN.:
39/05 VV-POG.
II.5) Kratek opis: izvedba dodatnih in
spremenjenih gradbeno obrtniških in instalacijskih del za dokončanje prenove
objekta na Gregorčičevi 25 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 107,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje: javno naročilo št.
39/05 VV-POG: SCT d.d. Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-52-48, faks 01/434-52-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,589.672,86 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: številka 430-68/2005,
zap. št. JN: 39/05 VV-POG.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 403-01-68/2005
Ob-26623/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Zvonko Kuhelnik, dipl. ek., Šolska
ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/881-21-43, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: Zvonko.kuhelnik@slovenj-gradec.si, internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-68/2005.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
RI/227, odsek 1423 od km 9+635 do km
10+332 m, Slovenj Gradec, Celjska cesta.
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. 403-01-68/2005: Strabag
AG, podružnica Ljubljana, kontaktna oseba:
Matjaž Sepin, univ. dipl. inž. gradb., Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/54-66-700, faks 01/54-66-701, elektronska pošta: Strabag@strabag.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,053.218,20 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: 403-01-68/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17956/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec

Št. 403-01-99/2005
Ob-26577/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Dražen Topič, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/881-21-45,
faks 02/881-21-18, elektronska pošta: Drazen.topic@slovenj-gradec.si, internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-99/2005.
II.5) Kratek opis: izgradnja stanovanjskega bloka P–1 v Slovenj Gradcu.
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. 403-01-99/2005: Gradnje IGEM d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan
Kutin, direktor, Celjska cesta 7, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-39-630,
faks 02/88-31-604, elektronska pošta:
info@gradnje.igem.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 585,890.587,29 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 48%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-01-99/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20598/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 23/12-258/2005
Ob-26597/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Naklo, kontaktna oseba: Ivan Fic (Bojana
Umnik), Glavna cesta 24, 4202 Naklo, Slovenija, tel. 04/277-11-00, faks 04/277-11-02,
elektronska pošta: ivan.ﬁc@obcina-naklo.si,
bojana.umnik@obcina-naklo.si, internetni
naslov: www.naklo.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 506,2.
II.5) Kratek opis: izgradnja fekalne kanalizacije v Strahinj – 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – do 70 točk,
– garancijski pogoji – do 10 točk,
– reference – do 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23/8-257/2005: Cestno
podjetje Kranj d.d., kontaktna oseba: Stane Remic, dipl. inž. grad., Jezerska cesta
20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/280-60-00,
faks, 04/204-23-30, elektronska pošta: tajnistvo@cpkranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 101,868.026,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21641/05 z dne 5. 8. 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: 29. 9. 2005.
Občina Naklo

Stran

Ob-26624/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni gospodarski zavod za urejanje
javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi
objekti, kontaktna oseba: Tatjana Hren,
Dečkova cesta 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-26-50.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupine 500,
5003, 502,7.
II.5) Kratek opis: preureditev in rekunstrukcija kompleksa letnega kopališča,
I. faza otroški bazen.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 85 točk,
– rok izgradnje do 5 točk,
– reference do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV/NG-1/2005: Remont
obrtno gradbeno podjetje d.d., Oblakova ulica 30, 3000 Celje, Slovenija.

Stran
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: najnižja ponudba 79,966.506,97 SIT z
DDV, najvišja ponudba 93,637.457,28 SIT
z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Javni gospodarski zavod
za urejanje javnih parkirišč
in gospodarjenje z javnimi objekti
Št. 404-08-286/2005-10
Ob-26628/05
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,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Ivan Bošković, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-851/05-ODP.
II.5) Kratek opis: prenova objektov
URSZR v skladišču Roje v Ljubljani in
Izobraževalnem centru na Igu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– rok dokončanja del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-851/05-ODP
za sklop A in sklop B: PRO NEP Inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Vinko Kralj, Linhartova 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-42-53, faks 01/231-85-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe za sklop A
je 22,285.557,74 SIT, vrednost pogodbe za
sklop B je 19,703.552,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-19719/05 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: 29. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-231/2005-35
Ob-26629/05
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,
Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, kontaktna oseba:
Matjaž Šoba, tel. 01/471-23-07, Kardeljeva
ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-26-01, faks 01/471-16-37.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-834/05-ODP.
II.5) Kratek opis: prenova in rekonstrukcija kletnih zidov – I. etapa/1b faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 916,000.000 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. MORS-834/05-ODP:
Granit d.d., kontaktna oseba: Boris Ignjatovič, Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/844-30-00, faks
02/818-14-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe je
653,649.922,78 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:
17. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15261/05 z dne 3. 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: 29. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-151/2005-29
Ob-26630/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo, kontaktna oseba: Igor Sili, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-22-11, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-815/05-ODP.
II.5) Kratek opis: izgradnja športne dvorane v vojašnici Franc Rozman Stane in
spremljajočih površin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 560,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS-815/05-ODP:
SGP Zasavje Trbovlje, d.d., kontaktna oseba: Marjan Prosenc, Savinjska c. 15, 1420
Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-53-550, faks
03/56-27-343.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 508,066.729,03 SIT, najvišja ponudba
700,080.223,97 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: MORS-815/05ODP.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-12755/05 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: 29. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-26727/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hrib,
Verovškova 70, p.p. 2374 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-32/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja nove regulatorske postaje na območju Dolgega mostu RV-34.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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. PI-32/05: IMP Promont
montaža, d.o.o., kontaktna oseba: Damjan
Močnik, Pot k sejmišču 30, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/537-46-41,
faks 01/537-37-26, elektronska pošta: damjan.mocnik@imp-pro-mont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: najnižja ponudba 51,051.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI-32/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21646/05 z dne 4. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-1/05
Ob-26810/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.23.30.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00357.
II.5) Kratek opis: razširitev čelnih cestninskih postaj Ljubljana zahod, Pesnica
in Torovo – izvedba sistema ABC – (sklop
1, 2, 3).
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 224,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: J.V. Trafﬁc Design
d.o.o., Ljubljana + Asist d.o.o., Ljubljana,
kontaktna oseba: Miro Jurišević, univ. dipl.
inž. el., Kamniška 50, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 217,468.624,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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: 2005/00415.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

ska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/36-90-000, faks 05/36-90-200, elektronska pošta: primorje@primorje.si, internetni
naslov: www/primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 446,595.520,80 SIT
brez DDV.
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:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2 za sklop
1 in 2 za sklop 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22055/05.
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: 28. 9. 2005.
ATC Kanin Bovec d.o.o.

Št. 110-1/05
Ob-26811/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 452.21.1.00-3, dodatni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00210.
II.5) Kratek opis: HC Hajdina–Ormož;
gradnja G 1-2 Hajdina (Draženci)–Ptuj;
most čez Dravo na Ptuju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1.723,000.000 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:
J.V. SCT d.d. Ljubljana+Allgemeine Baugesellschaft-A. PORR Aktiengesellschaft,
podružnica Maribor, Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.748,803.065,35 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: 2005/00210.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 43/05 z dne 29. 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. 9. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-26836/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ATC
Kanin Bovec d.o.o., kontaktna oseba: Aleš
Uršič, Dvor 43, 5230 Bovec, Slovenija, tel.
05/389-63-10, faks 05/388-69-30, elektronska pošta: kanin@siol.net, internetni naslov:
www.bovec.net/kanin.
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): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: štirisedežnica in smučarska proga »Prevala« na Kaninu.
II.5) Kratek opis:
Dela obsegajo:
– izvedbo 1. sklopa: smučarska proga »Prevala«, štirisedežnica »Prevala«
– gradbeno, obrtniško, instalacijska dela
in varovanja pred plazovi na visokogorskem smučišču Kanin, s pridobitvijo
uporabnega dovoljenja,
– izvedbo 2. sklopa: štirisedežnice
»Prevala« – tehnološka oprema s krmiljenjem na visokogorskem smučišču Kanin,
s pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 907,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-100/I/2005 – sklop
1: Primorje d.d., kontaktna oseba: Kristijan Mugerli, Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-90-000, faks
05/36-90-200, elektronska pošta: primorje@primorje.si, internetni naslov: www/primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 375,977.707,90 SIT
brez DDV.
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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. št. JR-100/I/2005 – sklop
2: Primorje d.d. v skupni ponudbi z Rudis
Ljubljana, Jarška cesta 10a, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Kristijan Mugerli, Vipav-

Stran

Ob-26962/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Tjaša
Mlinarič, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: liljana.mezgec@hoceslivnica.si, internetni naslov: www.hoceslivnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 01/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja kanalizacije
in rekonstrukcija ceste v Čobčevi ulici.
Izgradnja kanalizacije:
Kanal 1.2.:
– preddela,
– zemeljska dela,
– kanalizacijska dela,
– zaključna in ostala dela.
Kanal 1.0:
– preddela,
– zemeljska dela,
– kanalizacijska dela,
– zaključna in ostala dela.
Kanal 1.1.:
– preddela,
– zemeljska dela,
– kanalizacijska dela,
– zaključna in ostala dela.
Rekonstrukcija ceste:
– preddela,
– zemeljska dela,
– voziščne konstrukcije,
– odvodnjavanje,
– oprema ceste,
– tuje storitve,
– nepredvidena dela.
Sodelovanje s soizvajalci ostale komunalne infrastrukture (Vodovod, Telekom, plinarna, kabelska), kar predvideva tudi projekt
za izvedbo del.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: izbrana bo ekonomsko najugodnejša ponudba, to je tista
ponudba, ki ustreza naslednjim merilom:

Stran
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I. cena 80%,
II. reference za dela izgradnje kanalizacije in
III. ureditve ceste 20%.
kI. Točke za ceno se izračunajo po formuli:
Cena – najugodnejši ponudnik
--------------------------------------------------- × 80 točk
Cena – ponudnik
ka.

Upoštevana bo najnižja cena ponudni-

kII. Reference:
1. najmanj 5 podobnih objektov v zadnjih
petih letih v vrednosti najmanj 2,000.000
SIT – 20%,
2. najmanj 3 podobne objekte v zadnjih
petih letih v vrednosti najmanj 2,000.000
SIT – 10%,
3. manj kot 3 podobne objekte v zadnjih
petih letih v vrednosti najmanj 2,000.000
SIT, v tem primeru bo ponudnik avtomatični
izločen iz izbire – 0%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01/05: SGD Vili Mesner
s.p., kontaktna oseba: Majda Mesner, Gradiška 420, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija,
tel. 02/655-09-02, faks 02/655-09-03, elektronska pošta: vili.mesner@kksoline.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 42,774.776,22 SIT
(pogodbena vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
V UL: da; Ob-21722/05 z dne 5. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 430-63/2005
Ob-26999/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jesenice, kontaktni osebi:
Asna Stošič, Tomaž Vidmar, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/586-92-24, faks 04/586-92-73, elektronska pošta: asna.stosic@jesenice.si, internetni naslov www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502,6.
II.5) Kratek opis: poslovna cona Jesenice – območje Ob Savi, rekonstrukcija
ceste Franceta Prešerna in Skladiščne
ulice.
Naročnik želi rekonstruirati še zadnji preostali odsek industrijske ceste, ki predstavlja eno najpomembnejših vzdolžnih povezav
mesta Jesenice, saj poteka skozi poslovno
cono. Hkrati z rekonstrukcijo ceste se nameravajo obnoviti vsi obstoječi komunalni
vodi in zgraditi predvideni potrebni novi komunalni vodi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 320,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka : odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 80 točk,
2. reference – 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-63/2005: SCT d.d.,
kontaktna oseba: Zorko Cerar, Slovenska
cesta 56, 1000 Jesenice, Slovenija, tel.
01/589-86-01, faks 01/589-86-20, elektronska pošta: zorko.cerar@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: 220,020.354,41 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): 115,279.052 SIT.
Delež: 45,5%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 9. 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-1454/05.
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: 3. 10. 2005.
Občina Jesenice

Storitve
Ob-26567/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 5.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
324.12110-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 46/S.
II.5) Kratek opis: dostop do interneta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 46/S: Medinet d.o.o., Tržaška cesta 85, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-63-20, faks 02/320-63-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,701.000 SIT letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 46/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 8. 2005.

VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-14319/05 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: 27. 9. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-26570/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Lan Vošnjak, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 16.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IA 16.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-12/2005-S-LV.
II.5) Kratek opis: storitve pranja, vzdrževanja in transporta perila za obdobje
3 let v ocenjeni vrednosti 200 mio SIT,
in sicer na zbirnih mestih: Studenec 48,
Zaloška cesta 29, Poljanski nasip 58 v
Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): storitve pranja, vzdrževanja in transporta perila za obdobje 3 let v ocenjeni vrednosti 200 mio SIT, in sicer na zbirnih mestih:
Studenec 48, Zaloška cesta 29, Poljanski
nasip 58 v Ljubljani.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 90%,
2. referenčni posel – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-O-12/2005-S-LV: Periteks d.o.o., kontaktna oseba: Miran Fugina,
direktor, Blatnica 2, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/563-71-00, faks 01/562-18-49, elektronska pošta: miran.fugina@periteks.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 270 SIT/1 kg
čistega perila.
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-O-12/2005S-LV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-15257/05 z dne 3. 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: 27. 9. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 641-02-2839/05-00
Ob-26622/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Videm, kontaktna oseba: Darinka Ratajc, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri
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Ptuju, Slovenija, tel. 02/761-92-00, faks
761-92-01, elektronska pošta: info@videm.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 02.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, storitve 2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevozi osnovnošolskih
otrok v Občini Videm.
II.5) Kratek opis: prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Videm in na relacijah
iz Občine Videm v Ptuj (otroci v prilagojenih programih), ter prevozi v šole
v naravi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s prehodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– reference,
– usposobljenost.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo-5-00/05: Certus, Avtobusni
promet Maribor d.d., kontaktna oseba: Thierry Rijeckebusch-Luis, Linhartova 22, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28,109.210 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo-5-00/05: Prevoz oseb Alojz
Sadek s.p., kontaktna oseba: Alojz Sadek,
Vegova 8, 2325 Kidričevo, Slovenija, tel.
02/796-83-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,878.933 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-16368/05 z dne 10. 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: 28. 9. 2005.
Občina Videm

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: STA 82/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Urad Vlade RS za informiranje

Ob-26627/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija Republike Slovenije za okolje,
kontaktna oseba: Sabina Hajrič, univ. dipl.
prav., Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-40-00, faks 01/478-40-52, 53,
elektronska pošta: gp.arso@gov.si, internetni naslov: http://www.arso.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7 (priloga 1a).
II.5) Kratek opis: razvoj informacijskega sistema za izvajanje nalog ARSO na
področju odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,400.000 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. 43001 – 5/2005:
S&T Hermes Plus, d.d., kontaktna oseba:
Sašo Celarc, Šlandrova 2, 1231 Ljubljana
– Črnuče, Slovenija, tel. 01/546-67-60, faks
01/546-67-70, elektronska pošta: info@hermes-plus.si, internetni naslov: www.hermesplus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,395.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
podpis pogodbe 16. 9. 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: 29. 9. 2005.
Agencija RS za okolje
Št. 1152-08/2005
Ob-26801/05
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: Jože Osterman, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-26-30, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: joze.osterman@gov.si, internetni
naslov: www.uvi.gov.si/slo/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 26.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: ne.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
92.40.00.00-5.
II.5) Kratek opis: storitev (servis novic
v angleščini, nabor novic za neposredno
objavo na spletnem portalu).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z zaščitno izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 292/2005: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba:
Jože Osterman, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-25-92,
faks +386/1/521-23-12, elektronska pošta:
joze.osterman@gov.si, internetni naslov:
www.uvi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38.800 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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Št. 1552/05
Ob-26833/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63.12.11.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN6/05-REZ.
II.5) Kratek opis: skladiščenje 4.000 m3
kurilnega olja – ekstra lahko na lokaciji
Toplotna oskrba d.o.o. Maribor, Jadranska cesta 28, 2000 Maribor – 1.B storitev.
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-REZ: Toplotna oskrba d.o.o., Maribor, kontaktna oseba:
Marko Hegedič, Jadranska 28, SI-2000 Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/300-88-00, faks
00386/2/332-17-11, elektronska pošta: marko.hegedic@tom.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 9. 2005.
ZORD Slovenija
Št. 404-08-376/2005-7
Ob-26855/05
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,
kontaktna oseba: Jože Mokorel, 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.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-285/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je izdelava in odkup knjige »15 let Slovenske
vojske«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost brez
DDV: 18,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: naročnik je
oddal naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave na podlagi 3. točke prvega odstavka 20. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB1).
Naročilo lahko izpolni le izbran izvajalec,
saj ima sklenjene avtorske pogodbe za izdajo knjige in tudi razpolaga z avtorskimi
materiali z vojaškega področja, kateri bodo
uporabljeni v monograﬁji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS-285/2005-PSP:
Defensor d.o.o., kontaktna oseba: Darko
Petelin, 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 znaša
22,575.000 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:
404-08-376/2005-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 9. 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: 29. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-20/2002-540
Ob-26856/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 24-26, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/433-11-11, faks 01/431-81-64, 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-27/2002/54-II. faza
OMP.
II.5) Kratek opis: tiskanje publikacije
»Vojaška zgodovina«.
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-27/2002/54-II. faza
OMP: Littera picta d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Celar, 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.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim
ponudnikom znaša 396.905 SIT.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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:
404-08-20/2002-540.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-26960/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Matej Brecelj, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-94-221, faks
00386/(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
matej.brecelj@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-80.
II.5) Kratek opis: pridobivanje zemljišč
in premoženjskopravna ureditev na območju sanacije in izgradnje visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja
do Kučnice in od Cvena do Vučje vasi
– 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,865.000 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. 402-00-8/2004-80 – 1.
sklop: Cestera, d.o.o., Ptuj, Ormoška cesta
4, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,788.000 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. 402-00-8/2004-80 – 2.
sklop: Cestera, d.o.o., Ptuj, Ormoška cesta
4, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,298.000 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: 402-00-8/2004-80.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 4192/05 z dne 18. 2. 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: 3. 10. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-26961/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA):da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Breda Kosec, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-21, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: breda.kosec@gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-154/2005.
Zaporedna št. JN.: 16/05 VV- POG.
II.5) Kratek opis: izvedba več, manj in
dodatnih del ter sprememba pogodbenega roka pri izvajanju inženiringa po
PHARE in gradbenega nadzora po določilih Zakona o graditvi objektov, ZGO – 1
(Uradni list RS, št. 110/02) nad gradnjo
objekta na mednarodnem mejnem prehodu Gruškovje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so: tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16/05 VV-POG: DDC Svetovanje inženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/306-81-18, faks +386/1/306-81-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24,079.650 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:
številka:
430-154/2005, zaporedna št. JN.: 16/05
VV- POG.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Minstrstvo za javno upravo
Ob-26991/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod RS za zaposlovanje, kontaktna ose-
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ba: Irena Lužar, Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-99-608,
faks 01/47-99-660, elektronska pošta: irena.luzar@ess.gov.si, internetni naslov:
http://www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izbira izvajalcev programa
usposabljanja za veščine iskanja zaposlitve
in sistematično nastopanje na trgu dela z
nazivom Klub za iskanje zaposlitve.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalcev programa usposabljanja za veščine iskanja
zaposlitve in sistematično nastopanje na
trgu dela z nazivom Klub za iskanje zaposlitve, ki zajema tritedenski izobraževalni
del ter devettedensko podporo pri iskanju zaposlitve s tem, da so brezposelnim
na razpolago vsi viri in telekomunikacijska sredstva, ki so za to potrebni.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,140.121,98 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– reference izvajalca,
– usposobljenost vodje kluba,
– usposobljenost namestnika vodje
kluba,
– ustreznost prostorov,
– druge ugodnosti (dostopnost kluba z
javnimi prevoznimi sredstvi, viri za iskanje
zaposlitve).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: A-HELP (OS Koper), kontaktna oseba: Milena J. Pribac,
Obala 116, 6320 Portorož, Slovenija, tel.
05/63-00-560, faks 05/63-00-559, elektronska pošta: ahelp@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 910.845 SIT (lokacija
v Kopru), 912.185 SIT (lokacija Postojna) in
914.285 SIT (lokacija Ilirska Bistrica).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Regionalni center za
razvoj d.o.o. (OS Trbovlje), kontaktna oseba: Tadeja Nimac, Podvine 36, 1410 Zagorje
ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-60-500, faks
03/56-60-510, elektronska pošta: info@rcrzasavje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 840.667,09 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: KOPO d.o.o. (OS
Nova Gorica), kontaktna oseba: Herman
Kosič, Trg Edvarda Kardelja 3, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-52-40, faks
05/330-52-58, elektronska pošta: info@kopo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 806.430 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: B&B izobraževanje in
usposabljanje d.o.o. (OS Kranj), kontaktna
oseba: Marko Podgoršek, Cesta Staneta Žagarja 27a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-83-00, faks 04/280-83-22, elektronska pošta: info@bb-kranj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 683.145 SIT (lokacija
Kranj) in 718.130 SIT (lokacija Radovljica).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5: Animacija d.o.o.
(OS Ptuj), kontaktna oseba: Franja Čeh,
Aškerčeva 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-34-60, faks 02/749-34-65, elektronska pošta: info@animacija.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 918.664 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6: Portoval d.o.o.
(OS Novo mesto), kontaktna oseba: Silva
Bajuk, Irča vas 36, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/33-73-200, faks 07/33-73-202,
elektronska pošta: portoval@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 897.015 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. 7: Kadis d.o.o. (OS
Ljubljana), kontaktna oseba: Peter Činkole,
Koprska 72, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-81-80, faks 01/200-81-99, elektronska pošta: kadis@kadis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 924.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: Regionalni sklad dela
Celje (OS Celje), kontaktna oseba: Robert
Ceglar, Ul. XIV. Divizije 14, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-84-370, faks 03/42-84-374,
elektronska pošta: rds.cevnetsi.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 835.606,85 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9: Impol – Kadring
d.o.o. (OS Maribor), kontaktna oseba: Blanka Žerjav, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 02/80-55-200,
faks 02/80-55-202, elektronska pošta: impol.kadring@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 10: Academia d.o.o. (OS
Maribor), kontaktna oseba: Mirjana IvanušaBezjak, Glavni trg 17/b, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-835-31, faks 02/22-835-49,
elektronska pošta: info@academia.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: Invel d.o.o. (OS Velenje), kontaktna oseba: Selma Filipančič
Jenko, Trg mladosti 6, 3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/587-40-42, 03/586-89-98, faks
03/586-89-98, elektronska pošta: info@invel.si, selma.ﬁlipancic@invel.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 846.626 SIT (lokacija Velenje) in 926.368 SIT (lokacija Dravograd).
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. 12: Poding d.o.o. (OS Murska Sobota), kontaktna oseba: Milorad Vidović, Kocljeva 14a, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-40-10, faks 02/531-13-48,
elektronska pošta: poding@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 960.989 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. 13: Ljudska univerza Krško (OS Sevnica), kontaktna oseba: Nataša
Kršak, Dalmatinova 8, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/48-81-160, faks 07/49-22-482,
elektronska pošta: info@lukrsko.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 845.166,04 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. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 24.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 34 z dne 1. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-27097/05
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: naročilo dodatnih in
nepredvidenih storitev tiskanja obrazcev
za DURS.

Stran
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN13/05-cto: KRO, d.o.o.,
kontaktna oseba: Uroš Kralj, Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,102.360 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 65/3551/2005
Ob-26731/05
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: Miran Zver, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 122/2005.
II.5) Kratek opis: nabava osebnih, terenskih in kombiniranih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,000.000 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. razred A2 in A3: Avtotehna
Vis d.o.o., Celovška 228, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena za razred A2 in A3
skupaj 20,299.858,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. razred A4: Avtomotiv Rado
d.o.o., Stegne 33, 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 8,741.070 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. razred A4: Avto Trobec
d.o.o., Cerkniška 16, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,246.259,08 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 122/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 87/3730/2005
Ob-26732/05
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: Marija Mrzel Ljubič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-39-02, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 153/2005.
II.5) Kratek opis: dokup kartic za posamezna SDH vozlišča ELES-a.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Masterline d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž
Jamnik, Prevale 9, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/530-27-50, faks 01/530-27-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 113,241.131 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe

Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 153/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-26780/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: prevozna sredstva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 4/05-A: Porsche Inter avto
d.o.o., Šentiljska cesta 128/a, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,713.570 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 4/05-B: Porsche Inter avto
d.o.o., Šentiljska cesta 128/a, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,253.985 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 4/05-C: Štajerski avto
dom d.o.o., Tržaška cesta 38, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,339.047,96 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 4/05-A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 19,713.570 SIT.
Valuta: 120 dni.
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V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil 1
V.4.2) Javno naročilo št. 4/05-B
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 21,253.985 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 4/05-C
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 19,339.047,96 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 43 z dne 29. 4. 2005, Ob-11846/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,807.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 2/05-D: Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, 2231 Pernica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,200.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2/05-A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 16,635.060 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2/05-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 34,108.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2/05-C.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 18,807.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 2/05-D.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 8,200.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 56 z dne 10. 6. 2005, Ob-15970/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Ob-26781/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in zamenjava
strelovodne vrvi z OPGW na DV 110kV
Ljutomer–Lendava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 269/05-A: Elektrotehna
ELEX d.o.o., Dunajska 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,999.425 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 269/05-B: Elektroservisi
d.d., Dobrave 6, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,422.532,52 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.

V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 269/05-A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 48,999.425 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 269/05-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 16,422.532,52 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 26-28, z dne 18. 3. 2005, Ob-7521/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 9. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-26782/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d. kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: kabelski pribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 2/05-A: J – Rupert &
Co d.o.o., Ljubljana, Ulica Jožeta Jame 14,
1210 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,635.060 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 2/05-B: Eltima d.o.o.
Ljubljana, Šlandrova 8a, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,108.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 2/05-C: Eltima d.o.o.
Ljubljana, Šlandrova 8a, 1231 Ljubljana,
Slovenija.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nakup sistema za
portfolio in risk management.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 22/05: Hewlett Packard
d.o.o., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,140.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 22/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 26,140.000 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 64 z dne 8. 7. 2005, Ob-19277/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-26785/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: SKS vodniki 2X16
0,6/1 kV in 4X16 0,6/1KV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 12/AK/JN-16/05: Telma
Trade d.o.o., Motnica 13, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,777.000 SIT.
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Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 20/05-A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 5,777.000 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 58 z dne 17. 6. 2005, Ob-16924/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
Ob-26786/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: pisarniški material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 20/05-A: Pavlin d.o.o.,
Grič 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,602.021,34 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 20/05-B: DZS d.d., Dalmatinova 2, 1538 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,247.145,18 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 20/05-A.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 9,602.021,34 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.

V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 20/05-B.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10,247.145,18 SIT.
Valuta: 120 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 60 z dne 24. 6. 2005, Ob-17738/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Gradnje
Ob-26784/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si, internetni naslov: www.elektro-maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: nazidava poslovne
stavbe OE Elektro Maribor z okolico.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št.: 1-561/05: Granit d.d.,
Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 80,354.283 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1-561/05.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 80,354.283 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 60 z dne 24. 6. 2005, Ob-17739/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.
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Storitve
Št. 14/3609/2005
Ob-26733/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Alenka Kolar, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-23-12, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 145/2005.
II.5) Kratek opis: uvedba standardiziranega poslovnega sistema (ERP).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Osir d.o.o., kontaktna oseba: mag. Stane
Moškon, Tbilisijska 59, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 74,052.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 145/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/3881/2005
Ob-26737/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Martin Hostnik, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-25-75, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Martin.hostnik@eles.si, internetni
naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Sklep št. 96/2005.
II.5) Kratek opis: selitev TK opreme v novi TK prostor na objektu RTP
110/35/20/10 kV Koper.

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:
javno naročilo št. 96/2005: Elektronabava
d.o.o., kontaktna oseba: Milan Sodec, Cesta
24. junija 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-93-00, faks 01/589-94-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 153,042.956,50 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež 70%.
V.4.2) Javno naročilo št. 96/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 153,042.956,50 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; št.
102/3019/2005 z dne 29. 7. 2005/S.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 9. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.
Ob-26837/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o., kontaktna oseba: Aleksandra Juvan Žunk, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-121, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 2.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prevozi raznega materiala s tovornim vozilom nosilnosti nad
5000 kg z dvigalom.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,800.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – sklop 1: Domex d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Planinc, Pot Vitka Pavliča 6, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-44-010, faks 03/56-44-020.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,200.000 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni od datuma opravljene storitve in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – sklop 2: Janez Zakonjšek s.p., kontaktna oseba: Janez Zakonjšek,
Keršičev hrib 17, 1420 Trbovlje, Slovenija,
tel. 03/56-345-40, faks 03/56-345-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,600.000 SIT brez
DDV.
Valuta: 90 dni od datuma opravljene storitve in izstavitvi računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
22,800.000 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
opravljene storitve in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
69, Ob-20417/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 10. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Javni razpisi
Ob-26986/05
Podaljšanje datuma
za oddajo prijav
Podaljšujemo datum za oddajo prijav na
javni razpis Vzpostavitev lokalnih razvojnih
fundacij – LRF, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005, Ob-26132/05,
na 15. 11. 2005. V skladu s to spremembo so bili spremenjeni tudi datumi javnega
odpiranja ponudb in roka za objavo izbora
do 8 prijaviteljev. Razpis in vse dodatne
informacije so objavljene na spletni strani
www.lrf.si.
Regionalni center za okolje
za srednjo in vzhodno Evropo
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Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana, Glinška 12, objavlja
spremembe javnega razpisa za soﬁnanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih v Republiki Sloveniji, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 62 z dne 1. 7. 2005,
Ob-18726.
V preambuli javnega razpisa se besedilo:
»sprememb instrumenta ISU ESS, ki ga
je Programski svet posredniškega organa
potrdil na 15. seji, dne 22. 6. 2005,«
nadomesti z besedilom:
»sprememb instrumenta ISU ESS, ki ga
je Programski svet posredniškega organa
potrdil na 35. seji, dne 5. 10. 2005,«.
Točka 6. Višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis, in obdobje ﬁnanciranja,
se spremeni tako, da se glasi:
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za soﬁnanciranje usposabljanja in
izobraževanja zaposlenih v okviru aktivnosti
za obdobje od 2005 do 2007 znaša skupaj
2.361,215.208,15 SIT, in sicer:
– 1.784,400.271,65 SIT za aktivnost
Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih,
zlasti iz sektorjev v preoblikovanju – Sklop
A in
– 576,814.936,50 SIT za aktivnost Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih v
perspektivnih sektorjih s hitro stopnjo rasti
– Sklop B.
Sredstva bodo črpana iz:
– sredstev Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3648 – sredstva
EU za ukrep 2.4,
– lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada, proračunske postavke 3647 – Lastna udeležba-Ukrep 2.4
ESS.
Za sklop A) je namenjenih skupno 1.784,400.271,65 SIT, od tega
1.338,300.203,74 SIT iz naslova sredstev
ESS na PP-3648 in 446,100.067,91 SIT iz
naslova lastne udeležbe na PP-3647. Izplačila upravičenih stroškov iz proračuna bodo
potekala:
– v letu 2005: 585,781.420 SIT, od tega
439,336.065 SIT iz naslova sredstev ESS
na PP-3648 in 146,445.355 SIT iz naslova
lastne udeležbe na PP-3647;
– v letu 2006: 774,460.146,58 SIT, od
tega 580,845.109,94 SIT iz naslova sredstev
ESS na PP-3648 in 193,615.036,65 SIT iz
naslova lastne udeležbe na PP-3647;
– v letu 2007: 424,158.705,07 SIT, od
tega 318,119.028,80 SIT iz naslova sredstev
ESS na PP-3648 in 106,039.676,27 SIT iz
naslova lastne udeležbe na PP-3647.
Za sklop B) je namenjeno skupno
576,814.936,50 SIT, od tega 432,611.202,37
SIT iz naslova sredstev ESS na PP-3648 in
144,203.734,13 SIT iz naslova lastne udeležbe na PP-3647. Izplačila upravičenih
stroškov iz proračuna bodo potekala:
– v letu 2005: 233,249.292,15 SIT, od
tega 174,936.969,11 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 58,312.323,04
SIT sredstev lastne udeležbe k sredstvom
Evropskega socialnega sklada;
– v letu 2006: 225,539.853,42 SIT, od
tega 169,154.890,07 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 56,384.963,36
SIT sredstev lastne udeležbe k sredstvom
Evropskega socialnega sklada;
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– v letu 2007: 118,025.790,93 SIT, od
tega 88,519.343,20 SIT sredstev Evropskega socialnega sklada in 29,506.447,73 SIT
sredstev lastne udeležbe k sredstvom Evropskega socialnega sklada.
Točka 10. Rok, v katerem bodo vlagatelji
obveščeni o izidu javnega razpisa, se spremeni tako, da se glasi:
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najkasneje v roku 55 dni od odpiranja vlog.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 4012-110/2004-205
Ob-26598/05
Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana,
objavlja
zaključek 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
Drugi javni razpis za prenovo, modernizacijo ter izgradnjo javne in komunalne
infrastrukture v okviru poslovnih con iz
ukrepa 1.4. Enotnega programskega dokumenta Slovenije 2004–2006, objavljen v
Ur. l. RS, št. 135 z dne 17. 12. 2004, št.
3081-1/2004-272, Ob-35083/04, na strani
8685, se zaradi v celoti dodeljenih razpoložljivih sredstev prejemnikom iz prvega razpisnega roka zaključi. Rezultati razpisa so
objavljeni na spletni strani www.gov.si/arr.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 50/2005
Ob-26789/05
Na podlagi drugega odstavka 11. člena
Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, (Ur. l. RS, št. 59/03, 51/04
in 15/05), Zdravniška zbornica Slovenije objavlja, da bo od 1. 10. 2005 odprt državni
razpis specializacij.
Dodatne informacije bodo na voljo v
oktobrski reviji Isis in na spletnih straneh
Zdravniške zbornice Slovenije: www.zzsmcs.si. Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za usposabljanje in strokovni
nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje;
tel. 01/30-72-165, e-pošta: stasa.favai@zzsmcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Št. 398/05
Ob-26792/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št 6/03 in 97/03) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02 in 25/04), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za bivanje
slovenskih ustvarjalcev v stanovanju v
Berlinu, ki jih bo v letu 2006 ﬁnancirala
Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR1-BERLIN-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: ﬁnanciranje stroškov najemnine in vzdrževanje umetniškega stanovanja v Berlinu ter povračilo po-

tnih stroškov izbranim kandidatom; zbiranje
predlogov za bivanje slovenskih kulturnih
ustvarjalcev v Berlinu v Zvezni republiki
Nemčiji med 1. 1. 2006 in 31. 12. 2006.
2. Osnovna razpisna področja: razpis je
namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, likovnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV – kulture,
esejistike, publicistike in kritike v medijih (za
področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim omogoči bivanje in
delovanje v umetniškem stanovanju v Berlinu
v času od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih
področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso redno zaposleni ali upokojeni,
– da niso bivali v umetniškem ateljeju v
New Yorku v letih 2001, 2002, 2003, 2004
in 2005,
– da niso bili prejemniki delovnih štipendij ministrstva za kulturo v letu 2005,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin s
strani ministrstva.
4. Pojasnila o uporabi stanovanja
Kandidat mora uporabljati stanovanje v
skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju, ki jo podpiše pred odhodom.
Kandidat se zaveže, da bo uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in
odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi neskrbne rabe stanovanja ter poravnal morebitne nastale materialne stroške
in sproti poravnaval obratovalne stroške v
skladu s pogodbo.
Izbranega kandidata ministrstvo pozove
k podpisu pogodbe o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju. Kolikor se v roku 15 dni na
poziv ne odzove, se šteje, da je odstopil od
svoje zahteve za bivanje v stanovanju.
Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 3 mesece. Ministrstvo si
pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno
listo« petih kandidatov (po prioritetnem
seznamu), ki lahko bivajo v stanovanju, če
umetnik, ki je bil prvotno izbran, zaradi objektivnih okoliščin ministrstvu sporoči, da
mora uporabo stanovanja odpovedati.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za
področja, ki so predmet razpisa.
5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:
1. kakovost dosedanjega dela kandidata,
2. odmevnost v strokovni javnosti,
3. stopnja prispevka k čim učinkovitejši
predstavitvi slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
4. predlagateljem z referencami na področju mednarodnega kulturnega sodelovanja.
Med prijavami, ki bodo ustrezali navedenim kriterijem, bo ministrstvo dalo prednost:
1. predlagateljem, ki bodo predstavili
čim bolj konkreten projekt z možnostmi njegovega vključevanja v mednarodni kulturni
prostor.
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6. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezano z izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena članov strokovnih komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa
JPR1-BERLIN-2006, znaša: 2,500.000 SIT
za leto 2006.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004
in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03).
9. Razpisni rok: razpis se začne 7. 10.
2005 in zaključi 8. 11. 2005.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Vloga mora biti predložena
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
10, 1000 Ljubljana do 8. 11. 2005 oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečatenem ovitku z
izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis 2004, stanovanje v Berlinu
z oznako JPR01-BERLIN-2006. Na hrbtni
strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je bila
na poštnem naslovu oddana do vštetega
8. 11. 2005 oziroma je bila do tega dne
predložena na vložišču ministrstva. Vloge,
prispele oziroma oddane po tem datumu, se
štejejo za prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
11. 11. 2005 iz nadaljnjega postopka izločilo
vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge,
katerih prijavitelji ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Pia Vrhovec, e-mail:
pia.vrhovec@gov.si, tel. 01/369-59-53.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 6.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
11. 11. 2005.
Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi

javnega poziva in javnega razpisa in največ
do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-27116/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) objavlja na podlagi Uredbe o izvajanju
postopkov pri porabi sredstev strukturne
politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05), Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 in Programskega dopolnila
Republike Slovenije 2004–2006
javni razpis
za ukrep Ribogojstvo, predelava in
trženje iz Enotnega programskega
dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto
2006
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je odobritev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske in ribiške politike Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 za soﬁnanciranje naložb
v ribogojstvo in predelavo rib, kar naj bi
prispevalo k povečanju ribogojne proizvodnje, izboljšanju kakovosti proizvodov in večji
konkurenčnosti sektorja.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava
in trženje iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto 2006
– podukrep »Ribogojstvo«, znaša skupaj
158,639.162 SIT, od tega:
– namenska sredstva EU – FIUR –
118,979.371,50 SIT,
– slovenska soudeležba – 39,659.790,50
SIT.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava
in trženje iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto 2006
– podukrep »Predelava rib«, znaša skupaj
90.656.955,00 SIT, od tega:
– namenska sredstva EU – FIUR –
67,992.716,25 SIT,
– slovenska soudeležba – 22,664.238,75
SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2086 in 2090 Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, katerega podlaga
je Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
II. Končni prejemniki
Končni prejemniki sredstev so pravne
osebe s sedežem v Sloveniji ali samostojni
podjetniki s stalnim prebivališčem v Sloveniji
(v nadaljevanju: podjetja).
1. Ribogojstvo:
Podjetje mora biti registrirano za dejavnost ribogojstva.
2. Predelava rib:
Podjetje mora biti registrirano za dejavnost predelave rib.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so:
– naložbe v ribogojnice,
– naložbe v obrate za predelavo rib.
Ribogojstvo je vzreja vodnih organizmov,
ki so namenjeni dajanju v promet oziroma
na trg, razen prometa za repopulacije.
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Ribe so ribolovni organizmi, ujeti ali nabrani v morju, in organizmi iz ribogojstva,
ki so namenjeni dajanju v promet oziroma
na trg.
Obrat je vsak prostor, kjer se ribiški proizvodi pripravljajo, predelujejo, ohlajajo, zamrzujejo, pakirajo ali skladiščijo.
Upravičene aktivnosti so:
– naložbe v izgradnjo ali izboljšanje objektov izključno za vzrejo ali za predelavo
rib, primernih za prehrano ljudi,
– naložbe v nove stroje in opremo, namenjeno za vzrejo ali predelavo rib, primernih za prehrano ljudi,
– naložbe v računalniško strojno in programsko opremo, namenjeno za vodenje
proizvodnje za vzrejo ali predelavo rib oziroma skladiščnega procesa,
– naložbe v prilagoditev proizvodnega
procesa in proizvodov ustreznim standardom EU za kakovost, higieno in zdravje.
Podpore se ne odobrijo za:
– nakup rabljene opreme;
– naložbe na ravni trgovine;
– naložbe, ki spadajo v okvir ukrepov za
podporo raziskovalnih projektov;
– naložbe, katerih izvajanje se je začelo
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev;
– ukrepe za promocijo proizvodov;
– naložbe izven območja Republike Slovenije.
Pri ugotovljeni kršitvi katerihkoli prepovedi ali omejitev, opredeljenih v določbah
skupne tržne ureditve EU v ribištvu, podpora
ne bo odobrena.
IV. Pogoji za odobritev sredstev
Splošni pogoji
1. Vlagatelj lahko z eno vlogo kandidira
ali na podukrep ribogojstvo ali na podukrep
predelava rib. Z eno vlogo ne more kandidirati na oba podukrepa hkrati.
2. Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije. Vlogi
morajo biti priložene vse priloge in dokazila,
ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
3. Z izvedbo naložbe se ne sme začeti
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Kot
začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem
katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih odobrenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del, izdaja
računov).
4. Za naložbo morajo biti pridobljena in
predložena vsa potrebna upravna dovoljenja, skladno z zakonodajo.
5. V primeru, da za naložbo ni potrebno
gradbeno dovoljenje (nakup opreme, adaptacija…), mora vlagatelj predložiti uporabno
dovoljenje za objekt oziroma prostor, ki je
predmet naložbe oziroma bo v njem stala
oprema, ki je predmet naložbe. V primeru,
da uporabno dovoljenje še ni pridobljeno,
mora vlagatelj v vlogi predložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje in izjavo, da bo pridobil uporabno dovoljenje pred zaključkom
naložbe. Uporabno dovoljenje mora biti v
tem primeru predloženo pred zaključkom
naložbe.
6. Vlagatelj mora podati izjavo, da izpolnjuje minimalne standarde glede okolja
oziroma jih bo izpolnjeval ob zaključku naložbe.
7. Za naložbo mora biti izdelana in priložena vsa potrebna gradbena dokumentacija
(projektna in tehnična dokumentacija), če
gre za naložbo na podlagi gradbene zakonodaje. Iz gradbene dokumentacije mora biti
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razvidno: lokacija naložbe, tehnična rešitev
z detajli predvidenih posegov in popisom del
ter projektantski predračun. Priložena morajo biti tudi vsa soglasja, mnenja in tudi ostala
dokumentacija, ki jo zahteva gradbena zakonodaja (v kolikor to ni razvidno iz gradbene dokumentacije). Priloženo mora biti tudi
soglasje pristojne veterinarske službe, da
je predvidena naložba skladna s predpisanimi zahtevami na veterinarsko sanitarnem
področju.
8. V primeru nakupa opreme je potrebno
priložiti skico prostorov z vrisano lokacijo
opreme.
9. Za naložbo morajo biti predloženi predračuni, iz katerih bo razvidna naložba in
predračunska vrednost naložbe (če to ni
razvidno iz projektantskega predračuna).
10. Za naložbo mora biti predložen investicijski program oziroma poslovni načrt, ki
mora biti izdelan skladno z navodili, objavljenimi na spletni strani: http://www.gov.si/euskladi/skladi/strukt_ﬁur_3.html ali skladno s
predpisi o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja, iz katerega mora biti razvidno, da
je naložba ekonomsko upravičena (interna
stopnja donosnosti mora biti pozitivna). Pri
investicijskemu programu oziroma poslovnem načrtu morajo biti prikazani vsi izračuni
in priložene vse zahtevane priloge.
11. Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik
nepremičnine oziroma zemljišča, kjer se bo
izvajala naložba, ali pa mora imeti nepremičnino oziroma zemljišče v najemu še vsaj
10 let po predvidenem zaključku naložbe. V
primeru najema oziroma solastništva mora
imeti vlagatelj soglasje lastnika oziroma
ostalih solastnikov. V primeru sklenjene koncesijske pogodbe mora le-ta veljati še vsaj
10 let po predvidenem zaključku naložbe.
Priložena morajo biti ustrezna dokazila.
12. Predložena morajo biti dokazila o
lastnem ﬁnančnem stanju.
13. Vlagatelj mora imeti zagotovljena
sredstva najmanj v višini lastne udeležbe in
akontacije dohodnine. Lastna udeležba je
razlika med predvideno celotno vrednostjo
naložbe in izračunanimi nepovratnimi sredstvi. Priložena morajo biti dokazila o ﬁnančnem pokritju naložbe.
14. Vlagatelj se mora zavezati, da bo
opravljal dejavnost, za katero je prejel sredstva EPD, še naslednjih pet let po zadnjem
izplačilu sredstev in da v tem obdobju ne bo
uvajal bistvenih sprememb naložbe, razen
v primeru višje sile oziroma ne bo odtujil naložbe, ali jo uporabljal v nasprotju z namenom odobrenih sredstev ter da bo spremljal
rezultate gospodarjenja vsaj še pet let po
zadnjem izplačilu.
Kot bistvene spremembe naložbe so
spremembe, ki:
– vplivajo na naravo naložbe ali pogoje
izvajanja ali dajejo gospodarski družbi ali
javni instituciji neupravičeno prednost in
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja ali spremembe kraja soﬁnanciranja
proizvodne dejavnosti.
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče
predvideti, in katerih posledic ni mogoče
odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz
in poplava).
15. Vlagatelj mora predložiti podpisano
izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti. Priročnik za označevanje
projektov in obveščanje javnosti je doseg-
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ljiv na sedežu Agencije ter na spletni strani
http://www.arsktrp.gov.si.
Končni prejemnik mora za naložbo voditi
predpisano dokumentacijo, določeno s tem
javnim razpisom, razpisno dokumentacijo in
pogodbo, sklenjeno med končnim prejemnikom in Agencijo ter jo hraniti najmanj do
31. 12. 2013.
Dodatni pogoji za naložbe v ribogojstvo
17. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost ribogojstva. Priložiti mora ustrezno
dokazilo.
18. Vlagatelj mora ob oddaji vlogi izpolnjevati minimalne standarde glede higiene
oziroma jih mora izpolnjevati ob zaključku
naložbe. Ribogojnica mora biti ob oddaji pod
nadzorom Nacionalnega veterinarskega inštituta (NVI) oziroma Veterinarske uprave
Republike Slovenije (VURS) oziroma bo morala biti pod nadzorom NVI oziroma VURS
pred zaključkom naložbe. Priloženo mora
biti ustrezno dokazilo oziroma izjava.
19. Vlagatelj mora imeti pridobljeno dovoljenje za neposredno rabo vode, skladno z zakonodajo o vodah. Dovoljenje mora
veljati še najmanj pet let po predvidenem
zaključku naložbe. Priložiti mora ustrezno
dokazilo.
20. Za naložbo, ki bo izvedena na podlagi Zakona o graditvi objektov mora biti
priloženo mnenje Zavoda za ribištvo Slovenije oziroma ministrstva, pristojnega za
ribištvo, v zvezi s 15. in 22. členom Zakona
o sladkovodnem ribištvu (Uradni list SRS, št.
25/76), oziroma Zakonom o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02), ki se nanaša
na pridobitev vodnih pravic za gospodarsko
rejo vodnih organizmov. Iz mnenja mora biti
razvidno, da ribogojnica ne bo imela škodljivega vpliva na okolje.
21. Predložene morajo biti vsaj triletne
pogodbe o prodaji za najmanj 10% predvidene proizvodnje rib, sklenjene med vlagateljem in kupci. Pogodbe morajo veljati
najmanj do 31. 12. 2008.
Dodatni pogoji za naložbe v predelavo
rib
22. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost predelave rib. Priložiti mora ustrezno
dokazilo.
23. Vlagatelj mora ob oddaji vloge izpolnjevati minimalne standarde glede higiene
oziroma jih mora izpolnjevati ob zaključku
naložbe. Obrat mora biti ob oddaji vloge
vpisan v ustrezen register, ki ga vodi Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS)
oziroma bo moral biti vpisan v ustrezen register, ki ga vodi VURS pred zaključkom naložbe. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo
oziroma izjava.
24. Za naložbo na podlagi gradbene zakonodaje mora biti predloženo poročilo o
vplivih na okolje, pripravljeno v skladu z določili predpisov, ki obravnavajo posamezne
oblike obremenjevanja okolja, če glede na
obseg naložbe v okviru dovoljenj iz alinej 4
in 6 točke IV. poglavja tega javnega razpisa ni obvezna pridobitev presoje vplivov na
okolje. Iz poročila o vplivih na okolje mora
biti razvidno, ali naložba in na kakšen način
povzroča obremenitve okolja. V primeru, da
naložba povzroča obremenitev okolja, mora
poročilo o vplivih na okolje vsebovati tudi
ukrepe na njeno preprečevanje ali zmanjševanje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti
pripravljeno skladno z zahtevami Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04).
25. Vlagatelj mora vlogi predložiti vsaj triletne pogodbe za nabavo surovine in odkupu

proizvodov za najmanj 10% predvidene proizvodnje. V primeru, da vlagatelj zagotavlja
surovino za vsaj 10% predvidene proizvodnje
sam, mora priložiti dokazilo, da je registriran
za dejavnost ribogojstva ali morskega ribištva
ter izjavo, da bo zagotovil surovino za vsaj
10% predvidene proizvodnje iz lastne ribogojnice oziroma iz ulova z lastno ladjo (velja
za predelavo morskih rib). Vse pogodbe morajo veljati najmanj do 31. 12. 2008. Priložiti
mora ustrezna dokazila.
V. Omejitve
Splošne omejitve
1. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto
naložbo samo iz enega ukrepa EPD.
2. Sredstva se ne odobri vlagatelju, ki
je za isto naložbo, kot jo navaja v vlogi
za pridobitev sredstev EPD, že prejel javna
sredstva Republike Slovenije ali sredstva
Evropske skupnosti.
3. Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel sredstva Republike Slovenije ali sredstva
EU v tem letu.
4. Če končni prejemnik uveljavlja sredstva iz tega programa na podlagi neresničnih podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma
jih uporabi v nasprotju z določili odločbe o
odobritvi sredstev, ki jo izda generalni direktor Agencije, in pogodbe o pravicah in
obveznostih pri uporabi odobrenih sredstev,
ki jo skleneta končni prejemnik in Agencija,
jih mora vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema odobrenih
sredstev.
Posebne omejitve
Sredstva se ne odobrijo za:
1. Naložbe vlagateljev, ki so v postopku
prisilne poravnave;
2. Naložbe vlagateljev, ki so v stečajnem
postopku;
3. Naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža
oziroma stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji.
Stroški, izključeni iz soﬁnanciranja
1. Nakup ali zakup zemljišč in obstoječih
zgradb, ne glede na to, ali se po zakupu
lastništvo prenese na zakupnika;
2. Plačilo v naravi;
3. Plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu;
4. Stroški poslovanja, vključno s stroški
vzdrževanja in najema;
5. Bančni stroški, stroški garancij in podobno;
6. Stroški javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
7. Stroški za plačilo storitev arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki so neposredno povezani
z ukrepom in presegajo 12% upravičljivih
stroškov naložbe;
8. Stroški promocije.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni ﬁnančni pogoji
1. Višina odobrenih nepovratnih sredstev
za soﬁnanciranje stroškov naložbe znaša
46,7% priznane vrednosti naložbe (od odobrenih sredstev znaša delež sredstev EU
75% in delež sredstev Republike Slovenije
25%).
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2. Najvišja višina odobrenih nepovratnih
sredstev iz EPD za naložbo znaša 50.000
EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
3. Sredstva se odobrijo samo, če znesek
odobrenih nepovratnih sredstev iz EPD za
naložbo ni nižji od 4.000 EUR (preračunano
v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS).
4. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev se upoštevajo
priznani stroški naložbe. Najvišja priznana
vrednost naložbe znaša 107.066 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS). Če znesek upravičljivih
stroškov presega najvišjo priznano vrednost
naložbe, velja, da je priznana vrednost naložbe 107.066 EUR (preračunano v SIT po
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
Najnižja priznana vrednost naložbe znaša
8.566 EUR (preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS).
5. Nepovratna sredstva se izplačajo na
osnovi največ štirih zahtevkov za izplačilo
sredstev, ki jih vloži končni prejemnik.
6. Končni prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med odobrenimi nepovratnimi
sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe.
VII. Opravičljivi stroški
Seznam opravičljivih stroškov je naveden v Razpisni dokumentaciji.
Pri posameznih gradbenih in obrtniških
delih se upoštevajo:
– stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali
– stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, transporta in opravljenih del).
Pri opremi se upoštevajo stroški nakupa
opreme, transporta in montaže.
Ostalo
1. Naložba mora biti izpeljana v celoti in
zaključena pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
2. Ob zaključku naložbe morajo biti izpolnjene vse predpisane zahteve na veterinarsko – sanitarnem področju ter področju
varstva okolja.
3. Naložba je zaključena, ko so vsa dela
opravljena in plačana ter je pridobljeno uporabno dovoljenje, če gre za naložbo na podlagi gradbenega dovoljenja.
4. Naložba je zaključena, ko je oprema
nabavljena, plačana in vključena v proizvodnjo, če gre za nakup opreme.
5. Končni prejemnik mora zahtevku za
izplačilo sredstev priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu
(potrjen obrazec BN-01 ali drug ustrezen
bančni obrazec oziroma s strani prodajalca
potrjen blagajniški prejemek), začasno oziroma končno gradbeno situacijo (originalno), potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega prejemnika ter
originalna dokazila o njihovem plačilu, poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani
končnega prejemnika ter druge zahtevane
dokumente.
6. Končnemu prejemniku se na podlagi dokumentacije iz prejšnje točke izplača
46,7% upravičenih stroškov naložbe na podlagi plačanih računov, vendar ne več, kot je
znesek odobrenih sredstev.
7. Za vsa izplačana nepovratna sredstva
se bo obračunavala akontacija dohodnine v
skladu z veljavno zakonodajo.

8. Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora končni prejemnik za stroške vseh
storitev, dobav in del, ki so višji od 5.000
evrov, izraženih na dan plačila v domači
valuti (po srednjem tečaju Banke Slovenije),
pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh
dobaviteljev oziroma proizvajalcev. Kopije
ponudb morajo biti vključene v poročilo o
izdatkih. Če se končni prejemnik v skladu s
predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek
izveden v skladu s tem predpisom.
IX. Zaključek naložbe
Naložba mora biti v celoti zaključena najkasneje do 30. 4. 2008. Najkasneje na ta
dan je potrebno s priporočeno pošiljko posredovati upravičen zahtevek za izplačilo
sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami na
Agencijo.
X. Merila za razvrščanje vlog
Merilo, po katerem se bodo razvrščale
vloge, bo vrstni red s priporočeno pošiljko
oddane popolne vloge na pošti. Če bo imelo
več vlog enako označbo časa oddaje popolne vloge oziroma dopolnitve na pošti, se bo
izvedlo žrebanje o vrstnem redu teh vlog.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na
javni razpis za ukrep Ribogojstvo, predelava in trženje iz Enotnega programskega
dokumenta 2004–2006 (EPD) za leto 2006
vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor končnih prejemnikov;
– Vzorec pogodbe;
– Seznam upravičljivih stroškov;
– Obrazec vloge, ki vsebuje:
– prijavni obrazec,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS do zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje
do 7. 11. 2005 na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, Ljubljana, pri Bernardi Drobnič, tel.
01/580-77-32, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro ter vsako sredo med 14. in 16. uro ali na spletnih straneh: http://www.arsktrp.gov.si ali
http://www.gov.si/euskladi/.
XII. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati do zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do
7. 11. 2005 (datum poštnega žiga) s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s
pripisom: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Ribogojstvo in predelava – 2006«.
Na ovojnici mora biti naveden vlagatelj
(naziv, naslov).
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
mogoče dobiti:
– Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160,
Ljubljana,
Bernarda
Drobnič,
tel.
01/580-77-32, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro ter vsako
sredo med 14. in 16. uro;
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– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Dunajska 56–58, Ljubljana, Dejan
Pehar, tel. 01/478-90-99, faks 01/436-20-48,
elektronska pošta: dejan.pehar@gov.si, vsak
ponedeljek in petek med 10. in 12. uro.
XIII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu,
kot so bile s priporočeno pošiljko oddane
na pošto. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se
obravnavajo do porabe sredstev za posamezen podukrep.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je največ 15 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba o odobritvi
sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o
soﬁnanciranju. V tej pogodbi se podrobneje
uredijo način in pogoji koriščenja odobrenih
sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Postopek odobritve vlog je podrobneje
opisan v razpisni dokumentaciji.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-26817/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja, na
podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2826/2000
o akcijah informiranja in promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (UL L,
št. 328, z dne 23. 12. 2000, str. 2-6, z vsemi spremembami; v nadaljevanju: Uredba
Sveta 2826/2000), Uredbe Komisije (ES)
št. 1071/2005 z dne 1. 7. 2005, ki določa
podrobna pravila za uporabo Uredbe Sveta
(ES) št. 2826/2000 o akcijah informiranja in
promocije za kmetijske proizvode na notranjem trgu (UL L, št. 179, z dne 11. 7. 2005,
str. 1-28; v nadaljevanju: Uredba Komisije
1071/2005) ter Uredbe o izvajanju Uredb
Sveta in Evropske Komisije o ukrepu informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
(Uradni list RS, št. 6/05; v nadaljevanju nacionalna uredba) objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov akcij
informiranja in promocije kmetijskih
proizvodov na notranjem trgu EU
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na notranjem
trgu EU. Namen ukrepa kmetijske politike
je ﬁnančno podpreti upravičence pri akcijah
informiranja in promocije kmetijskih proizvodov s ciljem povečanja ugleda kmetijskih
proizvodov porekla Evropske unije, še posebej glede kakovosti, hranilne vrednosti in
varnosti kmetijskih proizvodov in živil ter načinov njihove proizvodnje.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za soﬁnanciranje potrjenih programov, prispelih na javni razpis, je 336,000.000
SIT, od tega:
– sredstva EU: 240,000.000 SIT,
– sredstva
Republike
Slovenije:
96,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
7150 in 9864 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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II. Upravičenci
Upravičenci (v nadaljevanju: predlagateljice programov) do sredstev so pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede
na svojo organiziranost in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih proizvodov in so na nacionalni ravni
reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali predelave v Republiki Sloveniji.
Za reprezentativne se štejejo predlagateljice programov, ki predstavljajo proizvajalce
ali predelovalce z vsaj 50% proizvodnim deležem kmetijskih proizvodov, razen če ni z
drugimi predpisi drugače predpisano.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so teme in proizvodi, določeni v Prilogi I Uredbe Komisije
1071/2005. Usmeritve za sporočila, ciljne
skupine in sredstva, ki bi morali zavzemati
osrednje mesto pri informativnih in promocijskih programih za različne kategorije proizvodov so opredeljeni v Prilogi II Uredbe
Komisije 1071/2005.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
1. Predlagani programi morajo biti
pripravljeni v skladu z Uredbo Sveta
2826/2000, Uredbo Komisije 1071/2005 in
nacionalno uredbo ter morajo upoštevati v
tej zakonodaji navedena določila za predložitev programov, dodelitev sredstev in izvedbo programov.
2. Sredstva se ne dodelijo za:
a) programe tistih upravičencev, zoper
katere je začet postopek prisilne poravnave
ali stečajni postopek,
b) programe tistih upravičencev, ki nimajo naslova oziroma sedeža v Republiki
Sloveniji.
3. V primeru predložitve predloga programa, ki zajema več držav članic EU, se
mora poleg slovenskega originala in kopije
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predložiti še kopija predloga sodelujočih(e)
držav(e).
4. V primeru izbire izvajalca(cev) pred
predložitvijo programa, se mora predložiti
kopija izbirnega postopka. Kolikor je(so) izvajalec(ci) izbran(ni) kasneje, se mora kopija predložiti pred podpisom pogodbe.
V. Finančni pogoji za dodelitev sredstev
1. V prid urejenega ﬁnančnega poslovanja in za preprečitev kakršne koli nevarnosti,
da bi se s tekočimi izplačili izčrpal celoten
ﬁnančni prispevek Skupnosti in bi tako odpadlo izplačilo preostalega zneska, je treba
določiti, da predplačila in vmesna plačila ne
smejo preseči 80% prispevka Skupnosti in
držav članic. Z istim namenom mora pristojni nacionalni organ prejeti vlogo za izplačilo
preostalega zneska v določenem roku.
2. Kadar k ﬁnanciranju programa prispeva več držav članic, njihov delež dopolnjuje
ﬁnančni prispevek organizacije predlagateljice, ki ima sedež na ozemlju zadevnih držav. V tem primeru, brez poseganja v člen
9 Uredbe Sveta 2826/2000, ﬁnanciranje
Skupnosti ne presega 50% celotne vrednosti programa.
3. Višina dodeljenih sredstev za programe informiranja in promocije se ﬁnancira iz
treh virov:
a) predlagateljice programov najmanj
20% dejanskih stroškov,
b) Republika Slovenija največ 30% dejanskih stroškov,
c) Evropska unija največ 50% dejanskih
stroškov.
4. Podpore Republike Slovenije se dodeljujejo do porabe za ta namen razpoložljivih sredstev. V primeru, da predlagani
prispevki Republike Slovenije v programih,
ki jih je odobrila Evropska komisija, presegajo razpoložljiva sredstva, se ti prispevki

k vsakemu od programov proporcionalno
znižajo, tako da ostanejo razmerja med prispevki Republike Slovenije k vsakemu od
programov nespremenjena.
5. Sredstva se izplačajo na podlagi zahtevkov, ki so natančno določeni v Uredbi
Komisije 1071/2005.
6. Nepravilna izplačila prejemnik vrne
skupaj s pripadajočimi obrestmi od dneva
prejema do dneva vračila sredstev. Uporabi
se obrestna mera, ki je določena v skladu
s členom 86(2)(b) Uredbe (ES, Euratom)
št. 2342/2002 (UL L, št. 357, z dne 31. 12.
2002, str. 1–71).
VI. Merila za ocenitev programov
Pravočasne prispele in popolne vloge
bodo ocenjene na osnovi spodaj navedenih
meril za ocenitev, ki so podrobneje določena
v nacionalni uredbi.
Pozitivno ocenjene predloge programov
ARSKTRP posreduje Evropski komisiji, ki
jih preuči in oceni skladno s postopkom iz
člena 8 Uredbe Komisije 1071/2005.
1. Merila za dodelitev sredstev
Merilo

1. Kriteriji splošne kakovosti
predlaganega programa
2. Kriteriji sposobnosti in učinkovitosti organizacije predlagateljice
3. Kriteriji sposobnosti in učinkovitosti izbranih izvajalcev
4. Razmerje med ceno in učinkovitostjo programa
5. Primernost promocijskega
materiala
Skupaj možnih točk

Ocene
Ocena programa: maks. število točk 185
1. Kriteriji splošne kakovosti predlaganega programa (skupaj do 20 točk):
1.1. Usklajenost predlaganih strategij z zastavljenimi cilji (do 2 točki)
a) predlagana strategija sledi ciljem programa 2 točki,
b) predlagana strategija delno sledi ciljem programa 1 točka,
c) predlagana strategija ne sledi ciljem programa 0 točk.
1.2. Usklajenosti vsebine programa z veljavno zakonodajo (do 2 točki)
a) vsebina programa je usklajena z veljavno zakonodajo 2 točki,
b) vsebina programa je delno usklajena z veljavno zakonodajo 1 točka,
c) vsebina programa ni usklajena z veljavno zakonodajo 0 točk.
1.3. Usklajenosti predlaganih akcij s ﬁnančnimi sredstvi in ciljnimi trgi (do 2 točki)
a) predlagani ukrepi so ustrezni glede na ciljne trge v obsegu navedenih ﬁnančnih sredstev 2 točki,
b) predlagani ukrepi so delno ustrezni glede na ciljne trge v obsegu navedenih ﬁnančnih sredstev 1 točka,
c) predlagani ukrepi niso ustrezni glede na ciljne trge v obsegu navedenih ﬁnančnih sredstev 0 točk.
1.4. Splošni interes predlaganih akcij (do 5 točk)
1.4.1. Stanje na trgu (do 2 točki)
a) iz opisa programa je razvidno stanje na trgu, povpraševanje in poraba po navedenih proizvodih 2 točki,
b) iz opisa programa je pomanjkljivo razvidno stanje na trgu, povpraševanje in poraba po navedenih proizvodih 1 točka,
c) iz opisa programa ni razvidno stanje na trgu, povpraševanje in poraba po navedenih proizvodih 0 točk.
1.4.2. Trajanje programa (do 3 točke)
a) predlagani program traja 3 leta 3 točke,
b) predlagani program traja 2 leti 2 točki,
c) predlagani program traja 1 leto 1 točka.
1.5. Razsežnosti in vrednosti za Skupnost (do 9 točk).
1.5.1. Število držav članic, v katerih se bo program izvajal (do 3 točke):
a) program zadeva več kot 2 državi 3 točke,

Maks.
št. točk

20
36
29
60
40
185
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Ocena programa: maks. število točk 185
b) program zadeva 2 državi 2 točki,
c) program zadeva 1 državo 1 točka.
1.5.2. Število izdelkov, ki jih akcije pokrivajo (do 3 točke)
a) akcije zajemajo več kot 2 kategoriji proizvodov 3 točke,
b) akcije zajemajo 2 kategoriji proizvodov 2 točki,
c) akcije zajemajo 1 kategorijo proizvodov 1 točka.
1.5.3. Število organizacij predlagateljic, udeleženih pri zasnovi in izvedbi programa (do 3 točke)
a) udeleženi več kot 2 organizaciji predlagateljici 3 točke,b) udeleženi 2 organizaciji predlagateljica 2 točki,
c) udeležena 1 organizacija predlagateljica 1 točka.
2. Kriteriji sposobnosti in učinkovitosti organizacije predlagateljice (skupaj do 36 točk)
2.1. Priložena dokazila o reprezentativnosti organizacije predlagateljice z navedenim deležem zastopanosti v sektorju (do 15 točk)
a) zastopanost v sektorju je nad 70% 15 točk,
b) zastopanost v sektorju 60-70% 10 točk,
c) zastopanost v sektorju je vsaj 50% 5 točk.
2.2. Priložena dokazila in opis podobnih akcij, izvedenih v zadnjih treh letih (do 15 točk)
a) nad 3 akcije 15 točk,
b) do 3 akcije 10 točk,
c) do 2 akciji 5 točk.
2.3. Priloženi dokumenti, na podlagi katerih sta razvidni ﬁnančna in strokovna usposobljenost organizacije predlagateljice (do 6 točk)
2.3.1 Finančna usposobljenost (1 točka):
a) predloženi sta kopiji bilance stanja in bilance uspeha za obdobje preteklih treh let 1 točka,
b) kopije zahtevanih dokumentov niso predložene 0 točk.
2.3.2. Strokovna usposobljenost (5 točk)
a) zaposleni 3 in več strokovnjaki 5 točk,
b) zaposlena 2 strokovnjaka 3 točke,
c) zaposlen 1 strokovnjak 2 točki.
3. Kriteriji sposobnosti in učinkovitosti izbranih izvajalcev če so že izbrani do predložitve programa (skupaj do 29 točk),
3.1 Finančna usposobljenost (do 6 točk)
a) predložijo se: kopija bilance stanja za leto 2004, kopija bilance uspeha za leto 2004,
BON1/P s podatki in kazalniki za leto 2005 in potrdilo banke o solventnosti ponudnika iz katerega je razvidno, da ponudnikov račun v
zadnjih 6 mesecih pred dnevom objave javnega razpisa ni bil blokiran in z mnenjem banke o ponudnikovi boniteti
(Iz vsebine priloženih dokumentov komisija oceni ﬁnančno usposobljenost izbranega izvajalca.)
3.2 Strokovna usposobljenost (do 23 točk)
3.2.1 Kadrovska struktura ekipe; direktor projekta, kreativni direktor, oblikovalec (do 13 točk)
3.2.1.1 Direktor projekta (do 5 točk)
a) vodenje oglaševalske akcije (vsaka akcija 1 točka),
b) podelitev nagrade (vsaka nagrada 1 točka).
3.2.1.2 Kreativni direktor (do 5 točk)
a) sodelovanje pri oglaševalski akciji (vsaka akcija 1 točka),
b) podelitev nagrade (vsaka nagrada 1 točka).
3.2.1.3 Oblikovalec (do 3 točke)
a) sodelovanje pri oglaševalski akciji (vsaka akcija 1 točka),
b) podelitev nagrade (vsaka podelitev 1 točka).
(Nagrade agencije bodo ocenjene na podlagi predloženih dokazil o prejemu nagrade na oglaševalskih in/ali marketinških festivalih.)
3.2.2 Oglaševalske kampanje, izvedene v zadnjih petih letih s področja kmetijstva in živilstva (do 5 točk)
a) vsaka kampanja se točkuje z 1 točko.
3.2.3 Mednarodno sodelovanje (do 5 točk)
a) vsaka oglaševalska akcija, izvedena v tujini se točkuje z 1 točko.
4. Razmerje med ceno in učinkovitostjo programa (skupaj do 60 točk) glede na:
4.1 Ocena skupnega zneska glede na stroške za posamezno postavko (do 20 točk)
(Vsak član strokovne komisije bo vsak predlog ocenil s točkami od 0 do 20. Točke se bodo seštele in delile s številom članov strokovne
komisije. Število točk, ki jih bo prejel ponudnik po tem kriteriju je povprečno število točk na podlagi ocene strokovne komisije.)
4.2 Upravičenost posameznih stroškov programa in upoštevanje ciljnih skupin (do 25 točk)
Iz strukture cene je razvidno:
a) kreativna zasnova 5 točk,
b) oblikovanje 5 točk,
c) tehnična priprava 5 točk,
d) tisk/produkcija tv, ra. spota, bannerja itd. 5 točk,
e) stroški distribucije 5 točk.
4.3 Upoštevanje ciljnih skupin, navedenih v smernicah (do 15 točk)
a) upoštevanih je več ciljnih skupin kot je navedenih v smernicah 15 točk,
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b) upoštevane so vse ciljne skupine kot so navedene v smernicah 10 točk,
c) upoštevanih je manj ciljnih skupin kot je navedenih v smernicah 5 točk.
5. Primernost osnutkov promocijskega materiala oziroma osnutkov (skupaj do 40 točk):
a) prisotnost logotipa EU in navedba, da je program ﬁnanciran s pomočjo Evropske unije (tiskani materiali). Za avdio in vizualne materiale se preveri, ali sta logotip EU in navedba o ﬁnanciranju s pomočjo Evropske unije zadosti vidna oziroma se dovolj dolgo opazita
(5 točk),
b) upoštevanje določb iz smernic Priloge II Uredbe Komisije 1071/2005 (5 točk),
c) skladnost z nameni in temami predlaganega programa (5 točk),
d) primernost materialov glede na cilj programa, ciljno publiko in ciljne trge (5 točk),
e) ali vsebina materialov temelji na navedbah o kakovosti proizvodov in njegovih značilnih lastnostih (5 točk),
f) v primeru navedbe reference o poreklu proizvodov, ali je ta sekundarnega pomena glede na glavno sporočilo kampanje. Izjema so
zaščitene označbe kakovosti (ZGP/ZGO, ZTU in označbe za kakovostna vina ZGP) (5 točk),
g) sklicevanje na učinke na zdravje v sporočilih informiranja in promocije mora temeljiti na splošno sprejetih znanstvenih podatkih. (5
točk),
h) ali so navedbe o informiranju potrošnikov točne in zadostne, da potrošnik lahko najde potrebne informacije (na spletni strani kampanje,
informativnih brošurah, zakonodaji, itd.) (5 točk).
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Za vse vloge,
ki bodo dosegle minimalno 30% od maksimalnega števila točk in ob upoštevanju
izločitvenih kriterijev, bo komisija predlagala
direktorju Agencije, da jih predloži Evropski
komisiji v nadaljnji pregled.
2. Merila za izključitev:
(1) Akcije informiranja in promocije ne
smejo biti usmerjene k blagu določene
znamke, niti ne smejo spodbujati potrošnje proizvoda na osnovi njegovega porekla.
Vsako sklicevanje na poreklo proizvodov
mora ostati v ozadju osrednjega sporočila.
(2) Navedba porekla je dovoljena le pri
akcijah/ali kmetijskih proizvodov in živil, ki so
registrirana z uradnim zaščitnim znakom kakovosti ali pri navedbi lastnosti o značilnosti
proizvodov, ko je to potrebno zaradi ponazoritve kampanje informiranja in/ali promocije.
(3) Navajanje kakršnihkoli pripomb, primerjav ali negativnih ocen v povezavi z drugimi proizvodi ni dovoljeno.
(4) Akcije informiranja in promocije morajo biti sprejemljive iz etičnega vidika, v nasprotnem primeru jih komisija izloči.
3. Merila za izbiro: glede na število predlaganih programov se bodo prednostno
upoštevali programi, ki zadevajo več držav
članic Evropske unije, nato pa programi, ki
zajemajo večletno obdobje in se nanašajo
na več različnih proizvodov, ki so upravičeni
do sredstev v okviru teh ukrepov. Programi
morajo biti kvalitetno pripravljeni.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za soﬁnanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov na
notranjem trgu EU vsebuje:
1. povabilo k oddaji vloge;
2. navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
3. postopek za izbor končnih prejemnikov;
4. prijavni obrazec;
5. merila za ocenitev programov;
6. vzorec pogodbe.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do zaključka javnega razpisa, vsak delavnik med 9. in 12. uro, vsako sredo pa tudi
med 14. in 15. uro na ARSKTRP, Ljubljana, Dunajska 160, in na internetni strani
www.arsktrp.gov.si.

Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri Štefki Videčnik, vsak delavnik med 9. in 15. uro na tel.
01/478-93-57 ali na elektronskem naslovu:
stefka.videčnik@gov.si.
VIII. Roki in način prijave: vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, s
priporočeno pošto na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, in sicer
najkasneje do 30. 11. 2005. Pisne vloge
(obrazec s prilogami) morajo biti poslane
v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom
pošiljatelja in označene z oznako: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis za soﬁnanciranje
programov akcij informiranja in promocije
kmetijskih proizvodov na notranjem trgu EU
– naziv teme ali proizvoda iz Priloge I Uredbe Komisije 1071/2005«.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
najkasneje v 14 dneh od poteka roka za
predložitev vloge na ARSKTRP. Odpiranje
vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala
in strokovno ocenila izvedenska komisija, ki
jo za ta namen imenuje direktor ARSKTRP.
Prepozno prispele in neprimerno naslovljene vloge se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v
roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev je
pet dni od vročitve poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v navedenem
roku ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se
s sklepom zavrže.
Na podlagi predloga komisije o primernosti posameznega programa odloči direktor
ARSKTRP v roku 60 dni po izteku razpisnega roka z odločbo. ARSKTRP primerne
programe posreduje Evropski komisiji najkasneje do 15. 2. 2006. Evropska komisija odloči o programih najkasneje do 30. 6.
2006. ARSKTRP obvesti predlagateljice o
odločitvi Evropske komisije. Direktor ARSKTRP izda odločbo o višini sredstev, ki so
prispevek Republike Slovenije. Istočasno so
upravičenci pozvani tudi k podpisu pogodbe.
Če upravičenci v roku osmih dni od prejema
odločbe ne vrnejo podpisane pogodbe se
šteje, da so odstopili od zahteve za pridobitev sredstev.
ARSKTRP bo spremljala namensko porabo sredstev pri upravičencu. Za namensko porabo sredstev se šteje, da so sred-

stva porabljena za tiste akcije informiranja in
promocije kmetijskih pridelkov ter v obsegu,
kot so bile navedene v vlogi za pridobitev
sredstev upravičenca.
Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja
Št. 325-10/2005-7
Ob-26846/05
Na podlagi drugega odstavka 33. člena
v zvezi z 29. členom Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja za leti 2005 in
2006 (Uradni list RS, št. 45/04, 10/05 in
72/05), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04, 48/04,
87/04 in 39/05), Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004 do 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije za obdobje 2004
do 2006, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
javni razpis
za ukrep Izboljšanje predelave in trženja
kmetijskih proizvodov iz Enotnega
programskega dokumenta 2004–2006
(EPD) za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
izboljšanje predelave in trženja kmetijskih
proizvodov iz Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje
2004–2006 (v nadaljevanju: EPD).
Predmet soﬁnanciranja so investicije, ki
zadevajo predelavo in trženje proizvodov, primernih za človeško prehrano in prehrano živali, ki jih opredeljuje Aneks I k Pogodbi1 (razen
proizvodov iz rib, proizvodov, ki posnemajo ali
nadomeščajo mleko in mlečne proizvode in
aktivnosti znotraj sektorja sladkorja) in spadajo v naslednje sektorje: meso, mleko, žita in
druge rastline, ki se uporabljajo v mlinski industriji, vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko
olje, jajca, med in hrana za živali.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za soﬁnanciranje projektov prispelih na javni razpis za izboljšanje predelave
in trženja kmetijskih proizvodov iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006
(EPD) za leto 2006, z možnostjo koriščenja
Aneks I Pogodbe o ustanovitvi Evropske
gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu
25. marca 1957 (11957E)
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do 31. 12. 2008, je 1.000,000.000 SIT, od
tega okvirno:
– namenska sredstva EU – EKUJS:
500,000.000 SIT,
– sredstva RS: 500,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. Končni prejemniki
Končni prejemniki nepovratnih sredstev
po tem razpisu so pravne in ﬁzične osebe s
stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji, ki so registrirane za opravljanje predelovalne dejavnosti v okviru naslednjih sektorjev: meso, mleko, žita in druge
rastline, ki se uporabljajo v mlinski industriji,
vino, sadje, zelenjava, krompir, rastlinsko
olje, jajca, med in hrana za živali.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so investicije:
– v izgradnjo ali obnovo nepremičnin z
namenom izboljšanja predelave in trženja
kmetijskih proizvodov;
– v nakup novih strojev in opreme, vključno z računalniško programsko opremo.
Do podpore so upravičeni tudi ostali
splošni stroški, ki so neposredno povezani
z investicijo, kot so honorarji arhitektov in
svetovalcev, stroški izdelave poslovnih načrtov in analiz trga, pridobivanje patentov in
licenc, stroški postavitve obveznih orodij za
označevanje projektov do višine 12% opravičljivih stroškov investicije.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije za ta
ukrep.
2. Z izvedbo investicije se ne sme začeti
pred vročitvijo odločbe o dodelitvi sredstev.
Kot začetek izvedbe investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti vlagatelja na
račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
3. Predložen mora biti poslovni načrt v
skladu s Priročnikom za izdelavo poslovnega načrta, ki je objavljen na spletnih straneh:
www.gov.si/euskladi in www.arsktrp.gov.si.
Priročnik deﬁnira vse zahtevane in priporočene elemente poslovnega načrta.
4. Investicija mora biti ekonomsko upravičena. Interna stopnja donosnosti mora biti
višja od 8%, kar mora biti razvidno iz poslovnega načrta.
5. Predložena morajo biti dokazila o ﬁnančnem stanju vlagatelja.
6. Predložena morajo biti dokazila o ﬁnančnem pokritju investicije.
7. Predložena morajo biti dokazila, da
obstajajo zadostni dokazi, da so za zadevne
proizvode na voljo običajne prodajne možnosti.
8. Vlagatelj mora predložiti dokazila, da
predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na področju okolja oziroma mora ob zaključku investicije predložiti
dokazila o izpolnjevanju teh standardov.
9. Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena dokumentacija in vsa ustrezna
dovoljenja.
10. Predložena morajo biti dokazila, da
investicija prispeva k izboljšanju položaja
zadevnega sektorja primarne kmetijske proizvodnje.
11. Predložena mora biti notarsko overjena pogodba o najemu nepremičnin (za
obdobje najmanj 10 let po zaključku inve-

sticije) in soglasje lastnika oziroma morebitnih solastnikov k investiciji, kolikor gre za
investicijo v nepremičnine, katerih vlagatelj
ni lastnik.
12. Če se končni prejemnik ne šteje za
naročnika iz 2.a. člena Zakona o javnih naročilih, mora za stroške vseh storitev, dobav
in del, ki so višji od 5.000 EUR (preračunano
v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenija
na dan objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS), pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh dobaviteljev. Ponudbe morajo biti
vključene v poročilo, izvirniki pa morajo biti
na voljo za revizijo in pregled na kraju samem.
13. Če se končni prejemnik v skladu s
predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja izveden v skladu z
Zakonom o javnih naročilih.
14. Dejavnost, za katero so bila sredstva dodeljena, se mora opravljati še vsaj
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb oziroma odtujiti predmeta investicije ali ga uporabljati v nasprotju
z namenom dodeljenih sredstev, razen v
primeru višje sile.
15. Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti (Priročnik za
označevanje projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter
na spletnih straneh www.gov.si/euskladi in
www.arsktrp.gov.si).
16. Končni prejemnik mora za investicijo,
za katero je prejel podporo, voditi dokumentacijo, določeno s tem razpisom in pogodbo,
ter jo hraniti najmanj do 31. 12. 2013.
Posebni pogoji za posamezen namen:
1. Namen: predelava živil živalskega izvora:
– dokazila, da predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na
področju veterinarskih predpisov vključno s
standardi dobrega počutja živali oziroma da
bodo izpolnjevali ustrezne standarde ob zaključku investicije;
– dokazilo o vpisu obrata v seznam živilskih obratov, razen če gre z investicijo v nov
obrat oziroma investiranje z namenom za izpolnjevanje veterinarskih standardov.
2. Namen: predelava živil rastlinskega
izvora:
– dokazila, da predelovalni obrati izpolnjujejo ustrezne minimalne standarde na
področju higiene oziroma bodo izpolnjevali
ustrezne standarde ob zaključku investicije.
Kot bistvene spremembe investicije za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije
ali na pogoje izvajanja ali uporabe investicije, ki dajejo gospodarski družbi ali javni
instituciji neupravičeno prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja soﬁnanciranja
proizvodne dejavnosti.
Za višjo silo za ta ukrep se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni
bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti (potres, udar strele, samovžig, plaz in poplava).
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora končni prejemnik čim prej oziroma najpozneje v tridesetih dneh obvestiti
Agencijo, ki vodi postopek.
V. Omejitve
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Splošne omejitve:
1. Za isti namen se lahko pridobi sredstva samo iz enega ukrepa po programu
EPD.
2. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isto investicijo, kot jo navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
3. Podpore za investicije po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najema itd.);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške promocije;
– rabljeno opremo;
– nakup nepremičnine;
– investicije izven območja Republike
Slovenije;
– stroške javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
– stroški za plačilo storitev arhitektov,
inženirjev in svetovalcev, izdelavo poslovnih načrtov in analiz trga, pridobivanje patentov in licenc, postavitev obveznih orodij
za označevanje projektov, ki so neposredno povezani z investicijo in presegajo 12%
vseh upravičenih stroškov investicije;
– izdatki pri investicijah, ki so nastali zaradi pristojbin za uporabo in kotizacij pred
dokončanjem, pa ti zneski niso bili odšteti
od upravičenih stroškov;
– investicije, katerih izvedba se je začela
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev (kot
začetek investicije se šteje prevzem katerekoli obveznosti morebitnega končnega
prejemnika na račun morebitnih dodeljenih
sredstev – sklenitev katerekoli pogodbe z
izvajalci, naročanje materiala, opreme ali
storitev ipd.).
4. Do podpore niso upravičene naslednje
vrste investicij:
– investicije na ravni trgovine;
– investicije v predelavo ali trženje proizvodov iz tretjih držav (tj. držav izven EU);
– investicije, katerih cilj je povečati proizvodnjo, razen v primeru, če obstajajo zadostni dokazi, da za zadevne proizvode obstajajo običajne prodajne možnosti;
– investicije, ki ne predstavljajo zaključene celote oziroma predvidevajo še dodatna
vlaganja po zaključku;
– investicije, ki spadajo v okvir programov podpor v okviru skupnih tržnih ureditev
(brez izjem);
– investicije, ki spadajo v okvir ukrepov
za podporo raziskovalnih projektov, ukrepov
za promocijo kmetijskih proizvodov ali ukrepov za preprečevanje bolezni živali;
– investicije, za katere so prosilci prejeli
kakršnokoli pomoč iz javnih sredstev;
– investicije, ki ne bodo izpolnile zahtevanega pogoja minimalnega števila točk.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
A) Splošni ﬁnančni pogoji
Finančna pomoč bo dodeljena v obliki
nepovratnih sredstev. Podpora bo znašala
40% upravičenih stroškov (priznane vrednosti) investicije, ob tem da znaša:
– najnižji znesek pomoči 25.000 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega
razpisa). Investicije s skupno priznano investicijsko vrednostjo nižjo od 62.500 EUR
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(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS) so izvzeti iz dodelitve
podpor v okviru tega ukrepa;
– najvišji znesek pomoči 1,800.000 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS). Če skupna priznana
investicijska vrednost presega 4,500.000
EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS), se izplača najvišji
znesek pomoči.
Struktura ﬁnanciranja je naslednja:
– 20% zagotovi EU (EKUJS – Usmerjevalni oddelek),
– 20% zagotovi Republika Slovenija,
– 60% zagotovi vlagatelj/prejemnik pomoči.
Delež EU soﬁnanciranja kot delež vseh
javnih virov znaša 50%.
Sredstva se izplačajo na osnovi enega
do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 60 dni od
prejema popolnega zahtevka za izplačilo.
Zahtevku mora končni prejemnik priložiti originalne račune z dokazili o njihovem plačilu, originalne začasne in originalno končno
gradbeno situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega
prejemnika z dokazili o njihovem plačilu, ter
poročilo o opravljenem delu, podpisano s
strani končnega prejemnika.
Končni prejemnik, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v
skladu s poslovnim načrtom oziroma vlogo,
mora vrniti vsa pridobljena sredstva, skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna vloga, ki bo izpolnjevala
merila upravičenosti, bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta merila so razdeljena
na dva dela:
– ekonomska ocena in
– tehnološka ocena.
V nadaljevanju so predstavljena okvirna
ocenjevalna merila za vsak del posebej:
– ekonomska ocena
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– tehnološka ocena
Št. točk
maks.

Kriterij/vprašanje
– stopnja tehnološke zahtevnosti in celovitost projekta
– višja kakovost proizvodov in skrb za varstvo potrošnikov
– učinki na okolje – ekologija
– regionalno pokritje (bližina obratov s sorodno proizvodnjo)

5
10
5
10

Skupaj

30

Vsebinsko ustrezni bodo le projekti, ki
bodo dosegli prag vsaj 46 točk.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za izboljšanje predelave in trženja kmetijskih
proizvodov za leto 2005 vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge,
– navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge,
– postopek za izbor končnih prejemnikov,
– vzorec pogodbe,
– merila za ocenjevanje vlog,
– seznam opravičljivih stroškov,
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec za izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do vključno 7. 11. 2005, vsak delavnik med
9. in 15. uro, pri Bernardi Lovšin na Sektorju
za razvoj podeželja, Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana.
Vlagatelji lahko pridobijo tudi elektronsko obliko razpisne dokumentacije na osnovi zahteve poslane po elektronski pošti na
naslov aktrp@gov.si in na spletnih straneh
www.arsktrp.gov.si ali www.gov.si/euskladi.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, do 7. 11. 2005 (velja poštni
žig 7. 11. 2005).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z nazivom in naslovom
pošiljatelja (vlagatelja) ter davčno številko

Kriterij/vprašanje
Trženje:
– vloga, pomen in skladnost predlaganega investicijskega projekta z
navedeno poslovno usmeritvijo podjetja
– analiza ciljnih trgov in analiza konkurence
– konkurenčnost prejemnika po investiciji in obstoj prodajnih
možnosti
– celovitost trženjske strategije
– vpliv na primarno kmetijsko proizvodnjo

Št. točk
maks.
5
5
10
5
5

Ekonomika projekta:
– ﬁnančna sposobnost izvedbe projekta
– ﬁnančno-izvedbeni načrt investicije
– integralna ocena ﬁnančnih kazalnikov

10
5
15

Skupaj

60

in označene z oznako: ''ne odpiraj – vloga
na javni razpis ŽPI''.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Agenciji, tel. 01/580-77-32
vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12.
ure, v sredo pa tudi v popoldanskem času
od 14. do 16. ure. Vprašanje se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov:
aktrp@gov.si ali preko foruma, kjer bodo
objavljeni tudi odgovori, na internetni strani
www.arsktrp.gov.si.
X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 10. 11. 2005 na Agenciji. Odpiranje vlog
ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba je podlaga
za sklenitev pogodbe o soﬁnanciranju. V tej
pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 325-10/2005-7
Ob-26847/05
Na podlagi drugega odstavka 33. člena
v zvezi s 30. členom Uredbe o programih
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005 in 2006
(Uradni list RS, št. 45/04, 10/05 in 72/05),
drugega odstavka 12. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 30/04, 48/04, 87/04 in 39/05), Enotnega programskega dokumenta Republike
Slovenije za obdobje 2004 do 2006 in Programskega dopolnila Republike Slovenije za
obdobje 2004 do 2006, Agencija Republike
Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
javni razpis
za ukrep Naložbe v kmetijska
gospodarstva iz Enotnega
programskega dokumenta 2004–2006
(EPD) za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske in ribiške politike Enotni programski
dokument Republike Slovenije za obdobje
2004-2006 (v nadaljevanju: EPD) za naložbe kmetijskih gospodarstev v okviru ukrepa »Naložbe v kmetijska gospodarstva«, ki
prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti in
tržne naravnanosti kmetijskih gospodarstev
ter tako prispevajo k povečanju njihovega
dohodka ob hkratnem doseganju vseh pred-
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Št.

pisanih standardov na področju varstva okolja, veterinarsko sanitarnih pogojev ter pogojev za dobrobit živali.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep »Naložbe
v kmetijska gospodarstva« za leto 2006 z
možnostjo koriščenja do 31. 12. 2008, je
823,989.821 SIT, od tega okvirno:
– namenska
sredstva
EU-EKUJS:
411,994.910 SIT,
– sredstva
Republike
Slovenije:
411,994.910 SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. Končni prejemniki
Končni prejemniki za dodelitev nepovratnih sredstev po tem razpisu so kmetijska
gospodarstva ter pašne skupnosti po predpisih, ki urejajo kmetijska zemljišča in imajo
naslov oziroma sedež v Republiki Sloveniji
ter opravljajo kmetijsko dejavnost v skladu
z načeli dobre kmetijske prakse na ozemlju
Republike Slovenije ter izpolnjujejo pogoje, opredeljene v poglavju IV. tega javnega
razpisa.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so sredstva za naložbe
kmetijskih gospodarstev v lastno primarno
pridelavo kmetijskih proizvodov, ki so primerni za prehrano ljudi in živali, vključno
s proizvodnjo semenskega materiala, ki jih
opredeljuje Aneks I Pogodbe o ustanovitvi
Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (v nadaljevanju
Aneks I) in spadajo v naslednje sektorje
kmetijske pridelave: mleko, meso, jajca,
med, poljščine, vino, sadje in zelenjava,
hmelj, okrasne rastline in grmovnice, semena in ostali semenski material.
V primeru skupne naložbe se kot lastna
primarna pridelava šteje primarna pridelava
pridelovalcev v okviru registriranih združenj
kmetijskih gospodarstev, registriranih v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe
ali zadruge, kolikor bodo izpolnjeni pogoji
za skupne naložbe, ki so opisani v poglavju
»IV. Merila za dodelitev sredstev«.
Ne glede na prejšnji odstavek se kot lastna primarna pridelava lahko šteje tudi končna pridelava (dodelava) semena in ostalega semenskega materiala kmetijskih rastlin,
vendar le v primeru, če je končna pridelava
v celoti vezana na vsaj 5-letni pogodbeni
(kooperacijski) odnos s pridelovalci nedodelanega semena in semenskega materiala
kmetijskih rastlin, ki se prideluje na območju
Republike Slovenije.
Predmet podpore so naslednje naložbe
v primarno kmetijsko proizvodnjo:
– naložbe v hleve s pripadajočo notranjo
opremo (oprema za krmljenje, molžo in izločke) za prirejo mleka in mesa;
– naložbe v skladišča za krmo s pripadajočo opremo za potrebe lastne prireje;
– naložbe v objekte, vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in
pripravo kmetijskih proizvodov za trg;
– naložbe v novogradnjo ali adaptacijo
gospodarskih poslopij in objektov, vključno
s pripadajočo opremo za predelavo mleka,
in naložbe v ureditev pitne vode za potrebe
predelave mleka na planinah, ki so v zasebni lasti;
– nakup kmetijske mehanizacije;
– nakup kmetijskih zemljišč;
– prvi nakup plemenske črede v živinoreji ter prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin;

a) Skupni pogoji za vse končne prejemnike sredstev:
1. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo za dodelitev sredstev iz programa EPD
na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Vlogi na posameznem obrazcu morajo
biti priložene vse priloge in dokazila, ki so
navedena v obrazcu vloge v katerih morajo
biti podatki medsebojno usklajeni, resnični
in točni.
2. Končni prejemnik ne sme pričeti z izvedbo investicije oziroma ne sme pričeti z
deli pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev. Kot začetek izvedbe naložbe se šteje
prevzem katerekoli obveznosti končnega
prejemnika na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).
3. Naložba mora biti zaključena pred zadnjim izplačilom sredstev. Kot zaključek naložbe se šteje tehnični prevzem ali vključitev
kmetijske mehanizacije ali opreme v objektih ali osnovne črede v proizvodni proces ali
vpis intenzivnih nasadov sadovnjakov oziroma oljčnikov v register, ki ga vodi MKGP.
4. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v evidenco kmetijskih gospodarstev.
5. Končni prejemnik mora imeti ob oddaji
vloge (v lasti, najemu ali zakupu) vsaj 5 ha
primerljivih kmetijskih zemljišč v uporabi, veljavnost zakupne ali najemne pogodbe mora
biti vsaj za obdobje petih let od zaključka
naložbe. Zakupna pogodba mora vsebovati
določilo, ki omogoča podaljšanje zakupa. Za
sklopa 4 in 5 velja vstopni kriterij 3 ha primerljivih kmetijskih zemljišč v uporabi. Za 1
ha primerljivih kmetijskih površin se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov ali
– 2 ha travnikov ali ekstenzivnih sadovnjakov ali
– 4 ha pašnikov ali
– 0,25 ha plantažnih sadovnjakov ali vinogradov ali hmeljišč ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, v drevesnicah in pri trsničarstvu ali
– 1000 m2 proizvodnih površin pri pridelavi gob ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
6. Določila iz prejšnje točke se ne uporablja za pridelavo medu in ostalih čebeljih
proizvodov ter vzrejo čebeljih matic. V takem primeru mora imeti končni prejemnik
ob oddaji vloge v lasti vsaj 40 proizvodnih
čebeljih družin.
7. Podpora se lahko dodeli samo za ﬁnanciranje naložb, za katere obstajajo zadostni dokazi, da so za zadevne proizvode na
voljo običajne prodajne možnosti.
– Glede na določila 7. člena Uredbe
Sveta (ES) št. 1257/1999, je za naložbe,
katerih cilj je povečanje proizvodnje, potrebno navesti zadostne dokaze, da za zadevne proizvode obstajajo običajne prodajne
možnosti. Običajne prodajne možnosti se
bodo ocenjevale na nivoju zadevnega sektorja kmetijske proizvodnje, in sicer iz vidika
kmetijskih proizvodov, vrste investicije ter
obstoječih in planiranih kapacitet.
– Obstoj običajnih prodajnih možnosti bo
vlagatelj dokazoval s sklenjenimi pogodbami z obstoječimi ali bodočimi kupci proizvodov, s pismi o nameri o odkupu proizvodov,
z izjavami o obsegu neposredne prodaje
na kmetijah ali lokalnih tržnicah (velja za
kmetije) in z analizo trga. Kolikor vlagatelj
ob predložitvi vloge na javni razpis trži svo-

– obnova trajnih nasadov;
– nakup in postavitev rastlinjakov vključno s pripadajočo opremo za rastlinsko pridelavo;
– nakup in postavitev mrež proti toči;
– naložbe v namakalno infrastrukturo za
namakalne sisteme, ki so v zasebni lasti.
Seznam kmetijskih proizvodov, ki jih
opredeljuje Aneks I in so upravičeni do podpor v okviru tega javnega razpisa, je objavljen na spletnih straneh www.gov.si/euskladi/skladi/strukt_ekujs_2.html.
Končni prejemnik lahko kandidira za pridobitev pomoči za eno ali več vrst zgoraj
naštetih naložb znotraj tega ukrepa v okviru
iste vloge, znotraj istega sklopa. Na enem
javnem razpisu lahko končni prejemnik kandidira samo z eno vlogo. Glede na sektorje
primarne kmetijske pridelave, je ukrep sestavljen iz naslednjih sklopov:
– sklop 1 (mleko, meso in jajca);
– sklop 2 (med);
– sklop 3 (poljščine in hmelj);
– sklop 4 (seme in semenski material);
– sklop 5 (sadje in zelenjava, vino, okrasne rastline in grmovnice).
Podpore se ne dodelijo za:
– prvi nakup osnovne črede na področju
reje krav molznic,
– nakup in postavitev ograj za potrebe
paše,
– nakup rabljene opreme in kmetijske
mehanizacije,
– naložbe, ki se ﬁnancirajo iz sredstev
operativnih skladov v okviru potrjenih programov organizacij pridelovalcev, kot jih določajo uredbe o tržnih redih,
– naložbe za dejavnost trgovine,
– plačilo davkov, ter plačilo carin in dajatev pri uvozu iz tretjih držav,
– stroške poslovanja pri opravljanju dejavnosti vključno s stroški vzdrževanja in
najema,
– bančne stroške in stroške garancij,
– stroške promocije,
– naložbe, katerih izvedba se je pričela
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev,
– naložbe zunaj območja Republike Slovenije,
– za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem razpisu,če je zanj
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva EU,
– splošne stroške kot so honorarji arhitektov in svetovalcev, študij izvedljivosti,
pridobivanje patentov in licenc, ki so neposredno povezani z izvajanjem projekta in
presegajo 12% opravičljivih stroškov investicije iz naslova tega ukrepa.
IV. Merila za dodelitev sredstev
Merila upravičenosti so razdeljena v tri
sklope, in sicer:
IV/1. Skupna merila upravičenosti, ki so
nadalje razdeljena na:
– skupne pogoje za vse končne prejemnike sredstev;
– dodatne pogoje, kadar kot končni prejemnik nastopa kmetija;
– dodatne pogoje, kadar kot končni prejemnik nastopa pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik;
– dodatne pogoje, speciﬁčne za nosilca
kmetijskega gospodarstva, kadar kot končni
prejemnik nastopa kmetija.
IV/2. Speciﬁčna merila upravičenosti,
glede na posamezno vrsto upravičenih naložb.
IV/3. Speciﬁčna merila in upravičene naložbe po posameznih sklopih.
IV/1. Skupna merila upravičenosti
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je proizvode samo na območju Republike
Slovenije zadostuje analiza trga v okviru
poslovnega načrta. Če pa vlagatelj ob predložitvi vloge na javni razpis prodaja svoje
kmetijske proizvode tudi v drugih državah
EU ali jih izvaža v tretje države, mora vlogi priložiti analizo trga zadevnega sektorja kmetijske pridelave iz vidika kmetijskih
proizvodov, vrste naložbe ter obstoječih in
planiranih kapacitet, za področje celotne EU
ali tretjih držav, kamor te proizvode izvaža.
Analizo trga iz prejšnjega stavka pripravi
neodvisna institucija. Za neodvisno institucijo se šteje institucija, ki je registrirana za
izdelavo analiz trga.
Končni prejemnik je v primeru odobritve projekta upravičen do povračila stroškov
nastalih s pripravo analize trga neodvisne
institucije v okviru splošnih stroškov, kolikor
za to predloži plačan račun.
8. Gospodarska vitalnost kmetijskega
gospodarstva in ekonomska upravičenost
naložb:
– Končni prejemnik mora imeti izdelan
poslovni načrt, s katerim dokaže gospodarsko vitalnost kmetijskega gospodarstva in
ekonomsko upravičenost naložbe.
– Poslovni načrt mora biti izdelan v skladu z navodili, ki so objavljena na spletnih
straneh MKGP, in sicer za obdobje izvajanja
naložbe in še vsaj za nadaljnjih pet let, vendar najmanj za obdobje vračanja investicijskih sredstev.
– Kumulativni ﬁnančni tok mora biti pozitiven in predstavljen v poslovnem načrtu
kot merilo izvedljivosti naložbe.
– Poslovni načrt mora tudi dokazati, da
končni prejemnik ob predložitvi vloge za naložbe v okviru tega ukrepa dosega vsaj minimalni bruto prihodek primerljiv z doseženim
prihodkom za enako delo v gospodarstvu.
Kot primerljiv bruto minimalni prihodek se
šteje prihodek v višini bruto minimalne plače
na zaposlenega.
– Pri oceni gospodarske vitalnosti kmetijskega gospodarstva se bo upošteval tudi
obseg lastne primarne kmetijske pridelave.
Končni prejemnik bo moral glede na posamezen sektor primarne kmetijske pridelave
oziroma glede na vrsto naložbe, najkasneje
ob zaključku naložbe, dosegati minimalne
obsege lastne primarne kmetijske pridelave, kakor je določeno v pod poglavju »IV/3.
Speciﬁčna merila in upravičene naložbe po
posameznih sklopih«.
9. Minimalni standardi glede varovanja
okolja, higiene in dobrobiti živali.
Na kmetijskem gospodarstvu morajo
biti ob oddaji vloge, glede na vrsto proizvodnje oziroma sektor kmetijske pridelave,
upoštevane vse predpisane zahteve glede
okoljevarstvenih in veterinarskih pogojev
ter zahtev za dobrobit živali. Kolikor je naložba namenjena izpolnjevanju teh zahtev,
jih mora kmetijsko gospodarstvo izpolnjevati
najkasneje do zaključka naložbe.
10. Gradbena dela morajo biti izvedena v
skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja.
11. Upoštevajo se omejitve proizvodnje
za kravje mleko. Končni prejemnik ni upravičen do podpore za naložbo v povečanje
proizvodnje, če ne razpolaga s kvotami za
tako povečano proizvodnjo.
12. Končni prejemnik je moral v predhodnem letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki
jo opravlja, v predpisanem roku posredovati
na Agencijo izpolnjene osnovne obrazce o
kmetijskem gospodarstvu, kakor jih določajo
predpisi o izvedbi ukrepov kmetijske politike.
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Kolikor končni prejemnik v predhodnem letu
na Agencijo ni poslal izpolnjenih obrazcev
iz prejšnjega stavka, mora podati izjavo, da
je vložil obrazce v predpisanem roku v letu
objave javnega razpisa.
13. Če se v skladu s predpisi o javnih
naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora končni prejemnik za stroške vseh
storitev, dobav in del, ki so višji od 5.000
EUR na ponudnika, izraženih v domači valuti, pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh
dobaviteljev, razen v primeru nakupa sadik
sadnega drevja. Če se končni prejemnik v
skladu s predpisi o javnih naročilih šteje za
naročnika, mora predložiti dokazilo, da je
bil postopek iz prejšnjega stavka izveden v
skladu s tem predpisom.
Za primerljive ponudbe se štejejo ponudbe, ki vsebujejo enake parametre kot jih
navaja predloženi predračun na javni razpis
in so izstavljene pri različnih dobaviteljih in
ne od istega proizvajalca.
14. Končni prejemnik mora za naložbo,
za katero je prejel podporo voditi predpisano dokumentacijo, ki bo določena z javnim
razpisom in jo hraniti še pet let po prejemu
potrdila Agencije, o zaključku naložbe.
15. Končni prejemnik ne sme uporabljati
naložbe v nasprotju z namenom dodeljenih
sredstev.
16. Končni prejemnik je upravičen do dodelitve sredstev za naložbe po tem razpisu,
če zagotovi, da bo opravljal kmetijsko dejavnost za katero je prejel sredstva še vsaj
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev in v tem obdobju ne bo uvajal bistvenih
sprememb oziroma odtujil naložbe, razen v
primeru višje sile.
17. Kot bistvene spremembe naložbe se
štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo investicije ali pogoj izvajanja ali dajejo gospodarski družbi, ali javni instituciji neupravičeno
prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja soﬁnanciranja
proizvodne dejavnosti.
18. Za višjo silo se šteje, če nastanejo in
dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni mogoče
odvrniti:
– kmetova smrt (smrt nosilca kmetijskega gospodarstva);
– dolgoročna poklicna nezmožnost kmeta (nosilca kmetijskega gospodarstva);
– razlastitev večinskega dela kmetijskega gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza;
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče kmetijskega gospodarstva;
– nenamerno uničenje objektov za živino
na kmetijskem gospodarstvu;
– epidemično bolezen, ki prizadene vso
kmetovo živino ali njen del.
19. O bistvenih spremembah ali nastopu
višje sile mora končni prejemnik nemudoma
oziroma najpozneje v tridesetih dneh obvestiti organ, ki je vodil postopek.
20. Končni prejemnik, pri katerem se
ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito
ali jih porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu z investicijskim programom,
mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj
z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
21. Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka ne more pridobiti novih sredstev iz
naslova ukrepov kmetijske politike za dobo
dveh let od dokončne odločbe kmetijske-

ga inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih
sredstev, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
22. Končni prejemniki morajo predložiti
dokazila o svojem ﬁnančnem stanju iz katerih mora biti razvidno, da niso v ﬁnančnih
težavah.
23. Končni prejemnik ne sme biti v ﬁnančnih težavah, v stečajnem postopku, v
postopku prisilne poravnave ali v postopku
likvidacije (velja za pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike).
24. Kolikor se pri vsebinski obravnavi
vlog, pri vsebinsko vezanih naložbah ugotovi več kot 10% odstopanje med zaprošenimi
sredstvi in izračunanimi odobrenimi sredstvi
se šteje, da vloga ne izpolnjuje pogojev javnega razpisa.
b) Dodatni pogoji, kadar kot končni prejemnik nastopa kmetija:
Končni prejemnik se obvezuje, da bo na
kmetiji v tridesetih dneh od podpisa pogodbe, za primarno kmetijsko pridelavo, uvedel spremljanje rezultatov gospodarjenja po
metodologiji FADN. Obvezuje se tudi, da bo
spremljal rezultate gospodarjenja na kmetiji
po tej metodologiji vsaj še 5 obračunskih
let po zadnjem izplačilu sredstev iz naslova
tega ukrepa.
c) Dodatni pogoji, kadar kot končni prejemnik nastopa pravna oseba ali samostojni
podjetnik posameznik:
Vlagatelj mora predložiti dokazilo, da je
registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, za katero prosi podporo.
d) Dodatni pogoji, speciﬁčni za nosilca
kmetijskega gospodarstva, kadar kot končni
prejemnik nastopa kmetija:
1. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti vlagatelj, imeti mora stalno prebivališče na naslovu kmetijskega gospodarstva, biti mora lastnik ali solastnik oziroma
mora imeti kmetijsko gospodarstvo v najemu.
2. Vsi računi in dokazila o plačilih se
morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega
gospodarstva. V primerih, da je kmetija
vključena v sistem DDV, mora biti vlagatelj
(nosilec) davčni zavezanec.
3. Kolikor kmetija za naložbe uveljavlja višji delež podpore iz naslova mladega
kmeta, potem morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti mlajši od 40 let;
– naložba se izvaja v obdobju prvih petih
let od prvega lastniškega prevzema celotne
kmetije s strani nosilca oziroma nosilca in
njegovega partnerja iz naslova zakonske ali
izvenzakonske skupnosti.
4. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora biti ob oddaji vloge primerno usposobljen za opravljanje kmetijske dejavnosti.
Šteje se, da je primerno usposobljen, če
ima najmanj:
– poklicno kmetijsko ali sorodno agroživilsko izobrazbo ali
– katerokoli drugo poklicno izobrazbo in
3 letne delovne izkušnje na kmetiji oziroma
v posamezni kmetijski dejavnosti ali
– opravljen preizkus znanja iz kmetijske
dejavnosti po programu kmetijskih poklicnih
oziroma srednjih šol s posebnim poudarkom
na kmetijski dejavnosti, ki jo opravlja ali
– v primeru, da ima nosilec kmetijskega gospodarstva končano le osnovno šolo,
mora imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj na
kmetiji ali v katerikoli posamezni kmetijski
dejavnosti.
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IV/2. Speciﬁčna merila upravičenosti,
glede na posamezno vrsto upravičenih naložb:
a) Nakup nove kmetijske mehanizacije
Končni prejemnik mora s poslovnim načrtom izkazati racionalno rabo kmetijske mehanizacije, za katero prosi za ﬁnančno podporo. Pri tem se upošteva minimalne obsege
kmetijske pridelave ali prireje ob zaključku
naložbe, ki so določeni v pod poglavju »IV/3.
Speciﬁčna merila in upravičene naložbe po
posameznih sklopih«. Podrobnejši seznam
kmetijske mehanizacije, ki je predmet podpore in življenjska doba, sta navedena v razpisni dokumentaciji javnega razpisa. V primeru, da je na kmetijskem gospodarstvu že
kmetijska mehanizacija, ki služi istemu namenu, je nakup upravičen le v primeru, da je
le ta starejša od opredeljene življenjske dobe.
Kmetijsko gospodarstvo je upravičeno do nakupa samo enega stroja za isti namen.
b) Nakup kmetijskih zemljišč:
– med nakupom kmetijskega zemljišča in
navedenimi cilji naložbe v poslovnem načrtu
mora biti neposredna povezava;
– nakup kmetijskega zemljišča ne sme
predstavljati več kakor 10% skupnih opravičljivih stroškov nakupa zemljišča;
– končni prejemnik mora pridobiti potrdilo neodvisnega kvaliﬁciranega cenilca
ali pooblaščenega uradnega organa, da
nabavna cena ne presega tržne vrednosti
kmetijskih zemljišč.
c) Prispevek v naravi
Prispevek v naravi se prizna v obliki
zagotavljanja lastne opreme ali materialov končnega prejemnika ali neplačanega
prostovoljnega dela končnega prejemnika,
vendar samo kolikor so izpolnjeni naslednji
pogoji:
– da je njihovo vrednost mogoče neodvisno oceniti in opraviti nadzor;
– v primeru neplačanega prostovoljnega
dela, se bo vrednost tega dela določila ob
upoštevanju porabljenega časa in normirane urne ali dnevne postavke za opravljeno
delo po normativu, ki je naveden v razpisni
dokumentaciji;
– celotni prispevek v naravi se prizna
samo do tiste višine celotne priznane investicijske vrednosti, kakor jo bodo opredelili
normativi za posamezno vrsto naložbe, ki se
objavijo v razpisni dokumentaciji.
d) Prvi nakup plemenske črede v živinoreji:
– vzrejne živali, ki so predmet nakupa
morajo biti registrirane v rodovniških knjigah
ali njihovih ekvivalentih;
– ne podpira se nakupa plemenske črede za tiste plemenske živali, za katere lahko
rejec uveljavlja podporo na podlagi drugih
predpisov;
– na področju reje krav dojilj se kot opravičljiv strošek ne prizna nakupa krav ali brejih plemenskih telic črnobele pasme (ČB),
rdeči holštajn (RH) ali kombinirane črnobele
in rdeče holštajn pasme (ČB/RH);
– na področju prireje mesa konj se kot
opravičljiv strošek prizna le nakup plemenskih kobil hladnokrvnih pasem;
– prvi nakup oziroma dokup plemenske
živine v živinoreji, ki je pogojen z naložbo v
hlev, ki se lahko načrtuje v okviru istega poslovnega načrta oziroma naložba v hlev še
traja in je bila začeta po letu 2002, ali pa je
živina na celoletni paši na pašnikih urejenih
za celoletno pašo na prostem. Kadar gre
za celoletno pašo na prostem, mora končni prejemnik predložiti tudi načrt pašnika v
mapni kopiji s šraﬁranimi parcelami ali deli

parcel na katerih je urejen pašnik ter podroben opis tehnologije paše.
e) Prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin
Podpira se le prvi nakup čebeljih matic in
čebeljih družin avtohtone kranjske čebele, ki
so registrirane v rodovniških knjigah, kakor
predpisuje zadevna zakonodaja.
f) Skupne naložbe v okviru registriranih
združenj kmetijskih gospodarstev:
1. Registrirano združenje kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju: združenje) je
upravičeno do podpore za skupno naložbo
samo kolikor je promet (prihodek od prodaje) ustvarjen s prodajo kmetijskih pridelkov
članov združenja (glavna tržna pridelava),
večji od prometa pridobljenega s prodajo
drugih proizvodov ali storitev.
2. Vrednost glavne tržne pridelave se izračuna kot pridelava članov združenja, ki
so v času na katerega se nanaša izračun
člani združenja.
3. Cene, ki se upoštevajo pri izračunu
glavne tržne pridelave, so cene, po katerih
združenje prodaja kmetijske pridelke franco
združenja, ki lahko vključujejo tudi cene za
pakirane, vendar nepredelane pridelke, brez
upoštevanja davka na dodano vrednost.
4. Za načrtovane cene se pri izračunih
upoštevajo povprečne cene, kot jih združenje dejansko trži, če gre za novo združenje
ali nov pridelek pa se upoštevajo povprečno
dosežene cene pri prodaji.
5. Obseg prometa glavne tržne pridelave
se ugotavlja za obdobje enega leta pred letom objave javnega razpisa.
6. Kadar imajo združenja premalo preteklih podatkov o glavni tržni pridelavi, se
šteje kot vrednost glavne tržne pridelave
tista vrednost, ki jo združenje napove v poslovnem načrtu.
7. Če v letu pred letom objave javnega
razpisa, zaradi naravnih pogojev ni bil dosežen pričakovani obseg pridelave oziroma
pričakovana vrednost, mora združenje to
pisno utemeljiti. Vrednost iz prejšnjega odstavka ne sme biti manjša od 65% vrednosti
v prejšnjem letu, razen v primeru s strani
pristojnih organov ugotovljene naravne katastrofe.
8. Združenje ali član združenja, ki je pravna oseba, morata izkazati, da sta v večinski lasti pridelovalcev pridelka za katerega
je združenje registrirano.
9. Združenje sprejme pravila, v katerih
so navedene obveznosti članov do organizacije pridelovalcev, predvsem o:
– obsegu in načinu pridelave s kratkim
opisom tehnologije;
– poročanju o pridelavi, prodaji celotnega pridelka preko registrirane organizacije pridelovalcev ter o morebitni neposredni
prodaji posameznega člana;
– plačevanju članskega prispevka;
– trajanju članstva ter pogojih pristopa in
izstopa iz organizacije proizvajalcev;
– načinu odločanja, sprejemanja in spreminjanja pravil, ki morajo biti takšna, da zagotavljajo demokratičnost;
– kaznih za morebitne kršitelje;
– računovodskih in ﬁnančnih pravilih za
vodenje registrirane organizacije pridelovalcev;
– pravila morajo vsebovati določbe, da
v primeru naložb v posamezna kmetijska
gospodarstva, ki so ustanovitelji organizacije proizvajalcev, ti pridelovalci povrnejo
preostalo vrednost naložbe ob morebitnem
izstopu iz organizacije proizvajalcev v času
trajanja naložbe.
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10. Pridelovalec je lahko član samo enega združenja, registriranega za isto vrsto
oziroma skupino pridelkov ali proizvodov.
11. Trajanje članstva v združenju v nobenem primeru ne sme biti krajše od petih let
po zadnjem izplačilu sredstev.
IV/3. Speciﬁčna merila in upravičene naložbe po posameznih sklopih:
Sklop 1 (sektor mleko, sektor meso in
sektor jajca)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe s področja novogradnje ali
obnove hlevov, vključno z objekti za skladiščenje gnoja oziroma gnojevke in nakupom hlevske opreme za krmljenje, molžo
in izločke.
2. Naložbe v novogradnjo ali obnovo
samostojnih skladišč za shranjevanje krmnih žit, voluminozne krme in drugih krmnih
poljščin s pripadajočo opremo za potrebe
lastne krme.
3. Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov namenjenih predelavi mleka na planšarijah vključno s pripadajočo opremo, in sicer:
– Naložbe s področja novogradnje ali
obnove objektov oziroma prostorov za predelavo mleka: proizvodni prostor, skladiščni
prostor in prostor za zorenje sira.
– Naložbe s področja novogradnje ali obnove objektov in prostorov namenjenih bivanju pašnega osebja in mlekarjev.
– Naložbe v ureditev pitne vode na planinah za potrebe predelave mleka.
4. Naložbe v nakup kmetijskih zemljišč.
5. Naložbe v prvi nakup plemenske živine, namenjen izboljšavi genetske kakovosti
staleža na področju prireje mleka drobnice,
na področju prireje mesa govedi, drobnice,
prašičev, kuncev in konjev oziroma na področju reje nesnic.
6. Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije (ne velja za sektor jajca in sektor
meso: perutnina in kunci).
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. Za naložbe iz predhodnega odstavka,
mora kmetijsko gospodarstva najkasneje
ob zaključku naložbe obsegati minimalne
obsege reje po posameznih vrstah in kategorijah živali.
– Sektor mleko:
a) Krave molznice (območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost in območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost):
Na območjih z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost mora imeti končni prejemnik v mlečni reji najmanj 15 molznic. Na
območjih izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost mora imeti
kmetijsko gospodarstvo v mlečni reji najmanj 30 molznic.
b) Reja drobnice za mleko (samo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost):
Končni prejemnik mora imeti v mlečni
reji najmanj 80 odraslih plemenskih samic
drobnice za mleko.
c) Navedeni obsegi v predhodnih dveh
točkah veljajo tudi za predelavo mleka na
planinah.
– Sektor meso:
a) Krave dojilje in goveji pitanci, reja konj
za meso (območja z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost in območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost):
Na območjih z omejenimi možnostmi
za kmetijsko dejavnost mora imeti končni
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prejemnik v stalni reji ne glede na vrsto in
kategorijo najmanj za 25 GVŽ rejnih živali. Na območjih izven območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost je število
živali podvojeno.
b) Reja drobnice za meso (samo območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko
dejavnost):
Končni prejemnik mora imeti v stalni reji
najmanj 160 odraslih plemenskih samic
drobnice za meso.
c) Prašičereja (velja za vsa območja):
Končni prejemnik mora imeti pri reji plemenskih svinj v stalni reji najmanj za 15 GVŽ
plemenskih svinj; pri kombinirani reji mora
imeti v stalni reji za 10 GVŽ plemenskih
svinj in za 25 GVŽ prašičev pitancev, ne
glede na njihovo kategorijo; pri mesni reji
pa mora imeti v stalni reji najmanj za 45
GVŽ prašičev pitancev, ne glede na njihovo
kategorijo.
d) Kunčjereja:
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti v
stalni reji najmanj 100 plemenskih samic
oziroma 400 pitancev v turnusu, ne glede
na območje izvajanja reje.
e) Reja perutnine za meso:
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti
v stalni reji najmanj 10.000 piščancev ali
2.000 puranov v turnusu, ne glede na območje izvajanja reje.
– Sektor jajca:
Kmetijsko gospodarstvo mora imeti najkasneje po zaključku naložbe v stalni reji
najmanj 3000 kokoši nesnic ne glede na
območje izvajanja reje.
2. Kmetijsko gospodarstvo mora najkasneje ob dokončanju investicije zagotoviti
dovolj kmetijskih površin za porabo živalskih izločkov, in sicer za rejo perutnine in
prašičev največ 2 glavi velike živine/ha (v
nadaljnjem besedilu: GVŽ/ha), vključno z
rejo mešanih vrst živali, če so v tej mešani
reji vključeni prašiči ali perutnina, za rejo
ostalih vrst živali pa največ 2,5 GVŽ/ha oziroma ima zagotovljen odkup izločkov rejnih
živali. Kot mešana reja živali, v katero so
vključeni tudi prašiči ali perutnina se šteje
tista reja, kakor jo opredeljujejo navodila
za izpolnjevanje obrazca »K – Zahtevek za
plačilo za ukrep – Podpora izvajanju EU
standardov na kmetijskih gospodarstvih za
leto 2004«. Za preračun posameznih vrst in
kategorij živali v GVŽ se upošteva količnik iz
osnovnega obrazca subvencijske vloge »BOsnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu
za tekoče leto-stalež živali.
3. Naložbe v adaptacijo skladišč za živalske izločke ni opravičljiv strošek za naložbe
v okviru tega ukrepa, razen kadar gre za
hleve, ki imajo ob predložitvi vloge kapaciteto višjo od 100 GVŽ.
4. Pri naložbi v novogradnjo ali obnovo
hlevov mora biti minimalna hlevska površina
za živali v skladu s tehnološkimi standardi
za posamezne kategorije žival in oblike reje
oziroma skladna s predpisi s področja zaščite rejnih živali.
5. Kmetijsko gospodarstvo mora pri prireji mleka ali mesa govedi, drobnice in reji
konj za meso zagotoviti vsaj 80% lastne
krme, pri prireji mesa prašičev pa vsaj 35%
lastne krme.
6. Na področju prireje jajc se ne podpira
naložb v novogradnje ali obnove hlevov za
prirejo jajc, vključno z objekti za skladiščenje
gnoja, nakupom hlevske opreme za krmljenje in izločke, pač pa samo zamenjava
sistema reje v neobogatenih baterijskih kletkah s sistemom reje v obogatenih baterijskih
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kletkah (nakup obogatenih baterijskih kletk),
skladno z določili predpisov, ki urejajo minimalne pogoje za zaščito rejenih živali.
7. V primeru naložb v ureditev objektov
na planinah morajo biti izpolnjeni naslednji
pogoji:
– planina mora izpolnjevati pogoje, ki so
določeni v predpisu, ki ureja slovenski kmetijsko okoljski program, in se nanašajo na
izvajanje planinske paše;
– izvajalec planinske paše mora priložiti
kopije zapisnika o prigonu živali na planinsko pašo in predvidenem datumu odgona
s planinske paše na obrazcu, ki ga ureja
predpis o slovenskem kmetijsko okoljskem
programu;
– izvajalec planinske paše mora predložiti potrjen pašni red za tekoče leto.
Sklop 2 (sektor med)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov vključno s pripadajočo opremo, namenjenih pridelavi medu in
ostalih čebeljih proizvodov ter vzreji čebeljih
matic in pripravi teh proizvodov za trg:
– objekti oziroma prostori za skladiščenje medu in ostalih čebeljih proizvodov;
– objekti oziroma prostori za dodelavo in
točenje medu;
– objekti oziroma prostori za vzrejo čebeljih matic.
2. Prvi nakup čebeljih matic in čebeljih
družin.
3. Nakup čebeljih panjev.
4. Nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih
panjev.
5. Postavitev stacionarnih objektov (čebelnjakov).
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. Kmetijsko gospodarstvo mora najkasneje po zaključku naložbe dosegati naslednje minimalne proizvodne obsege:
a) Pridelava medu in ostalih čebeljih proizvodov:
Ne glede na to, v katero območje sodi
kmetijsko gospodarstvo, mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe
imeti v uporabi vsaj 80 proizvodnih čebeljih
družin. Kadar gre za naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov oziroma prostorov,
vključno s pripadajočo opremo, namenjenih
pridelavi medu in ostalih čebeljih proizvodov
za trg, mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe imeti v uporabi
vsaj 200 proizvodnih čebeljih družin.
b) Vzreja čebeljih matic:
Ne glede na to, v katero območje kmetijske
pridelave sodi kmetijsko gospodarstvo, mora
imeti kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob
zaključku naložbe letno proizvodnjo vsaj 1500
čebeljih matic avtohtone kranjske čebele in
vsaj 80 proizvodnih čebeljih družin.
c) Nakup kontejnerjev za prevoz čebeljih
panjev:
Ne glede na to v katero območje kmetijske pridelave sodi kmetijsko gospodarstvo,
mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje
ob zaključku naložbe imeti v uporabi vsaj
100 proizvodnih čebeljih družin. Kontejner
za prevoz čebeljih panjev mora imeti kapaciteto vsaj 60 proizvodnih panjev.
d) Postavitev stacionarnih objektov (čebelnjakov):
Stacionarni objekt (čebelnjak) mora imeti
kapaciteto vsaj 40 proizvodnih panjev.
2. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
plemenilnikov, se strošek nakupa ali lastne
izdelave plemenilnikov šteje kot upravičen
samo, če ima plemenilnik površino večjo
od 2.000 cm2.

3. Kadar gre za nakup ali lastno izdelavo
proizvodnih čebeljih panjev, se strošek nakupa ali lastne izdelave čebeljih panjev šteje
kot upravičen samo, če ima AŽ panj vsaj 22
satov, oziroma če ima nakladni panj vsaj 30
satov. Poleg tega se strošek lastne izdelave
čebeljih panjev oziroma plemenilnikov šteje
kot upravičen samo, če ima oseba, ki jih
je izdelala, opravljen izpit za čebelarskega
mojstra.
4. V primeru naložb v vzrejo čebeljih matic mora imeti končni prejemnik registracijo za vzrejevalca čebeljih matic avtohtone
kranjske čebele v predhodnem letu.
5. Končni prejemnik mora imeti registrirane vse čebelje panje v skladu s predpisano zakonodajo.
Sklop 3 (sektor poljščine in sektor
hmelj)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe v novogradnjo ali obnovo
objektov vključno s pripadajočo opremo za
skladiščenje in sušenje kmetijskih pridelkov
iz lastne primarne proizvodnje ter njihovo
pripravo za trg (ne velja za hladilnice).
2. Nakup kmetijskih zemljišč.
3. Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije.
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. Kadar gre za upravičene naložbe iz
predhodnega odstavka mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe
dosegati naslednje minimalne proizvodne
obsege:
– Ne glede na območje pridelave, mora
kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe pridelovati poljščine na vsaj
30 ha primerljivih kmetijskih površin.
– Kadar gre za naložbe v sektor hmelj,
mora končni prejemnik ne glede na območje
pridelave, najkasneje ob zaključku naložbe
pridelovati hmelj na vsaj 16 ha primerljivih
kmetijskih površin.
2. Skupna površina hmeljišč se ugotavlja
v registru pridelovalcev hmelja.
Sklop 4 (sektor seme in semenski material kmetijskih rastlin)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe v novogradnjo ali obnovo
objektov vključno s pripadajočo opremo za
končno pridelavo (dodelavo), skladiščenje,
sušenje in pripravo nedodelanega semena
in ostalega semenskega materiala kmetijskih rastlin za trg iz lastne primarne proizvodnje.
2. Naložbe v ureditev namakalne infrastrukture za namakalne sisteme v zasebni
lasti, vključno z nakupom namakalne opreme.
3. Naložbe v protitočne mreže.
4. Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije.
5. Nakup kmetijskih zemljišč.
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. V okviru tega namena se podpirajo
samo naložbe v pridelavo certiﬁciranega
semena in semenskega, oziroma sadilnega
materiala kmetijskih rastlin.
2. Končni prejemnik mora biti registriran
v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin.
3. Kadar gre za naložbe v sadilni material
kmetijskih rastlin, mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku naložbe dosegati vsaj 25.000 komadov letne proizvodnje
sadnih sadik oziroma 100.000 komadov letne
proizvodnje trsnih cepljenk.
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4. Kadar gre za naložbe v nakup nove
kmetijske mehanizacije namenjene pridelavi
nedodelanega semena in ostalega semenskega materiala kmetijskih rastlin razen pridelave sadilnega materiala kmetijskih rastlin
(sadne sadike in trsne cepljenke), mora kmetijsko gospodarstvo najkasneje ob zaključku
naložbe dosegati minimalne proizvodne obsege, ki veljajo za tisti sektor primarne kmetijske pridelave, na katerega se nedodelano
seme in ostali semenski material nanaša.
Sklop 5 (sektor sadje, sektor zelenjava,
sektor vino, sektor okrasne rastline in grmovnice)
Upravičene naložbe:
1. Naložbe v obnovo sadovnjakov vključno z jagodišči in v obnovo oljčnikov.
2. Naložbe v nakup in postavitev zavarovanih prostorov skupaj s pripadajočo opremo
za rastlinsko pridelavo.
3. Naložbe v novogradnjo ali obnovo objektov vključno s pripadajočo opremo za pridelavo in skladiščenje gob iz lastne primarne
proizvodnje ter njihovo pripravo za trg.
4. Naložbe v novogradnjo hladilnic za
sveže vrtnine in adaptacijo hladilnic za sveže
sadje ali vrtnine ter nakup opreme za pripravo svežih vrtnin oziroma sadja za trg.
5. Nakup in postavitev mrež proti toči.
6. Naložbe v ureditev namakalne infrastrukture za namakalne sisteme v zasebni
lasti, vključno z nakupom namakalne opreme
(ne velja za sektor vino).
7. Naložbe v obnovo objektov vključno s
pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo vina za trg iz lastne primarne
pridelave.
8. Naložbe v nakup nove kmetijske mehanizacije.
9. Nakup kmetijskih zemljišč.
Speciﬁčni pogoji glede na sektor in posamezne vrste upravičenih naložb:
1. Končni prejemnik mora najkasneje ob
zaključku naložbe dosegati naslednje minimalne proizvodne obsege:
– Pri naložbah v obnovo objektov vključno
s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo vina za trg iz lastne primarne pridelave, mora imeti končni prejemnik
najkasneje ob zaključku naložbe na območjih
z omejenimi dejavniki v uporabi vsaj 3 ha vinogradov, na območjih izven območij z omejenimi dejavniki pa vsaj 5 ha vinogradov.
– Pri naložbah v obnovo sadovnjakov ter
v nakup in postavitev mrež proti toči, mora
imeti končni prejemnik, ne glede na sadno
vrsto, najkasneje ob zaključku naložbe v uporabi vsaj 1 ha intenzivnih nasadov sadovnjakov, oljčnikov in jagodišč.
2. Do naložb v obnovo objektov vključno s
pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo vina za trg iz lastne primarne
pridelave so upravičene le kmetije. Kot pripadajoča oprema, ki je upravičena do podpore, se šteje oprema objavljena v razpisni
dokumentaciji.
3. Pri naložbah v nakup nove kmetijske
mehanizacije mora imeti končni prejemnik
najkasneje ob zaključku naložbe v uporabi
vsaj 2 ha vinogradov oziroma sadovnjakov
skupaj ali 1,25 ha zelenjave ali okrasnih rastlin.
4. Kadar gre za naložbe v sektor vino,
mora biti končni prejemnik vpisan v register
pridelovalcev grozdja in vina.
5. V primeru, da gre za novogradnjo objektov vključno s pripadajočo opremo za pridelavo, skladiščenje in pripravo vina za trg iz
lastne primarne pridelave, se kot opravičljiv
strošek priznajo tisti stroški, ki veljajo za obnovo teh objektov.

6. Kadar gre za naložbe v sektor sadje,
mora biti končni prejemnik vpisan v register
sadovnjakov, oziroma oljčnikov, razen če naložba predstavlja začetek tovrstne proizvodnje. V takih primerih mora biti končni prejemnik vpisan v register sadovnjakov oziroma
oljčnikov najkasneje do zaključka naložbe.
7. Kadar gre za naložbe v hladilnice za
sveže sadje oziroma vrtnine, mora končni
prejemnik pridelati in skladiščiti letno vsaj
1000 ton svežega sadja pečkarjev, za sveže
sadje koščičarjev ali jagodičja pa vsaj 80
ton, oziroma vsaj 80 ton svežih vrtnin. Ostali
tehnično tehnološki pogoji glede naložbe v
hladilnice za sveže sadje oziroma vrtnine so
podani v razpisni dokumentaciji.
8. Kadar gre za naložbe v pridelavo gob,
mora kmetijsko gospodarstvo ob zaključku
naložbe pridelovati gobe na vsaj 3000 m2
proizvodnih površin.
9. Skupna površina intenzivnih nasadov
sadovnjakov oziroma oljčnikov ter vinogradov, se ugotavlja glede na površine vpisane
v ustrezne registre.
10. Kadar gre za naložbe v obnovo sadovnjakov oziroma oljčnikov, morajo biti dodatno izpolnjeni naslednji pogoji:
– V okviru obnove sadovnjakov oziroma
oljčnikov se podpira tako prva postavitev kot
tudi prestrukturiranje obstoječih sadovnjakov
oziroma oljčnikov. Kot prestrukturiranja obstoječih sadovnjakov oziroma oljčnikov se
razume zamenjave obstoječih sort s tržno
bolj primernimi sortami ali pa sprememba
tehnologije pridelave.
– Končni prejemnik mora predložiti kopijo
katastrskega načrta s šraﬁrano parcelo oziroma delom parcele ter podčrtano parcelno
številko na kateri bo potekala obnova.
– Če končni prejemnik ni lastnik zemljišča
na katerem bo potekala obnova, mora priložiti tudi kopije pogodb o zakupu zemljišča,
ki mora vsebovati določilo, ki omogoča podaljšanje zakupa.
V. Merila za izbor
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor. Ta
merila so opredeljena skladno z načeli opredeljenimi v programu EPD in PD.
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VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Deleži javnega ﬁnanciranja so enaki za
vse vrste pomoči v sklopu tega ukrepa, in
sicer:
– za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: 50%,
– za območja izven območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost: 40%.
Kadar končni prejemnik uveljavlja višji
delež pomoči za naložbe v ekološko pridelavo, je delež javnega ﬁnanciranja sledeč:
– za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: 55%,
– za območja izven območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost: 45%.
Kadar končni prejemnik uveljavlja višji
delež pomoči za naložbe kmetij, katerih nosilec je mladi kmet, ki še ni dopolnil 40 let ter
se naložba izvaja v obdobju prvih petih let
od prevzema, je delež javnega ﬁnanciranja
višji za 10 odstotnih točk, od deležev v predhodnih dveh točkah, in sicer:
– za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost: 60-65%,
– za območja izven območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost:
50-55%.
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je
5.300 EUR (preračunano v SIT po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa). V primeru, da je skupna priznana investicijska vrednost nižja od 13.250
EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa), je do dodelitve podpore takšna investicija v okviru tega ukrepa izvzeta.
Najvišji znesek dodeljene pomoči je
413.140 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa) na kmetijsko gospodarstvo. Najvišja priznana vrednost naložbe je
635.600 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa) na kmetijsko gospodarstvo.
Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih sredstev se upošteva najvišja priznana
vrednost na enoto za posamezno vrsto na-

Merila za izbor in ocenjevanje vlog

V primeru, da posamezno merilo ne bo opisano oziroma utemeljeno, se bo v tem delu vloga
ocenila z minimalnim številom 0 točk.
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ložbe. Seznam najvišjih priznanih vrednosti
za posamezno vrsto naložbe je objavljen v
razpisni dokumentaciji.
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura ﬁnanciranja je
sledeča:
– od 40% do 65% se zagotovi iz javnih
virov, od tega 1/2 zagotovi EU (Evropski
kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad
– Usmerjevalni oddelek) in 1/2 zagotovi Republika Slovenija,
– od 35% do 60% zagotovi končni prejemnik.
Sredstva se izplačajo na osnovi enega
do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 60 dni od
prejema popolnega zahtevka za izplačilo.
Zahtevku mora končni prejemnik priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, začasne in končno gradbeno
situacijo, potrjeno s strani pooblaščenega
nadzornega organa in končnega prejemnika
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu, ter
poročilo o opravljenem delu, podpisano s
strani končnega prejemnika.
Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil
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v skladu z investicijskim programom, mora
vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto
2006 vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor končnih prejemnikov;
– vzorec pogodbe;
– merila in točkovalnik za ocenjevanje
vlog;
– seznam opravičljivih stroškov in najvišji
priznani delež prispevka v naravi;
– seznam najvišjih priznanih investicijskih vrednosti na enoto glede na posamezne upravičene naložbe;
– tehnično tehnološki pogoji za naložbe v
novogradnjo ali adaptacijo hladilnic za sveže sadje ali vrtnine;

– prijavni obrazec:
– osnovni podatki o vlagatelju;
– dokazila končnega prejemnika.
Vloga mora biti izpolnjena in oddana z
vsemi prilogami v skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno zadnjega dneva objave razpisa, pri
Bernardi Drobnič in na: www.arsktrp.gov.si
ali www.gov.si/euskladi.
VIII. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000
Ljubljana, do 7. 11. 2005 (velja poštni žig).
Vloga mora biti vpeta v mape in oddana
v zaprti pošiljki, opremljeni z imenom, priimkom in naslovom nosilca kmetijskega gospodarstva na ovojnici pošiljke in označeni
z oznako javnega razpisa in številko sklopa
v katerega se prijavljate za naložbo:
Ne odpiraj – Vloga na javni razpis: Naložbe v kmetijska gospodarstva / sklop
št. ……''
Seznam INFO točk po Sloveniji za obveščanje in informiranje o ukrepih evropskih
skladov EKUJS – Usmerjevalni oddelek in
FIUR

INFO točka: ARSKTRP
ponedeljek, sreda in petek.: od 9. do 12. ure; sreda: od 14. do 16. ure
Odgovorna in kontaktna oseba

Bernarda Drobnič

ARSKTRP
Dunajska 160,
1000 Ljubljana

T: 01/580-77-32
F: 01/478-92-06

aktrp@gov.si

INFO točke KGZS
od ponedeljka do petka: od 9. do 11. ure
Odgovorna in kontaktna oseba

Milka Mele Petrič

KGZS, Zavod Ljubljana,
Izpostava Cerknica, Cesta
4. maja 50, 1380 Cerknica

T: 01/709-70-40
041/310-160

kss.cerknica@lj.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Lidija Šnut

KGZS, Zavod Kranj,
Iva Slavca 1,
4000 Kranj

T: 04/280-46-33
031/294-776

lidija.snut@kr.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Felicita Domiter

KGZS, Zavod Ptuj,
Ormoška c. 28,
2250 Ptuj

T: 02/749-36-39
031/478-125

felicita.domiter@kgz-ptuj.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Slavko Petovar

KGZS, Zavod Murska Sobota,
Štefana Kovača 40, 9000 Murska
Sobota

T: 02/539-14-42
031/703-629

slavko.petovar@gov.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Doroteja Ozimič

KGZS, Zavod Maribor, Vinarska
14, 2000 Maribor

T: 02/228-49-12
041/272-771

doroteja.ozimic@guest.arnes.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Zdenka Kramar

KGZS, Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

T: 07/373-05-74
041/769-614

zdenka.kramar@gov.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Mojca Krivec

KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska
cesta 1, 3000 Celje

T: 03/490-75-86
041/426-511

mojca.krivec@ce.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Jeriček

KGZS, Zavod Celje, Izpostava
Prevalje, Trg 67, 2391 Prevalje

T: 02/824-69-23
041/474-881

darja.jericek@ce.kgzs.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Michaela Vidič

KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri
hrastu 18, 5000 Nova Gorica

T: 05/335-12-12
031/323-184

michaela.vidic@kvz-ng.si

Odgovorna in kontaktna oseba

Darja Zadnik

KGZS, Zavod Nova Gorica, Izpostava Postojna, Cankarjeva 6,
6230 Postojna

T: 05/726-58-17
031/666-142

darja.zadnik@go.kgzs.si

X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 14. 11. 2005 na Agenciji. Odpiranje vlog
ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja v roku
8 dni od odprtja vloge pisno pozove na do-

polnitev. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od
dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s
sklepom oziroma z odločbo. Odločba je
podlaga za sklenitev pogodbe o soﬁnanciranju. V tej pogodbi se podrobneje ure-

dijo način in pogoji koriščenja dodeljenih
sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo
odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
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Št. 325-10/2005-7
Ob-26848/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) objavlja na
podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04,
48/04, 87/04 in 39/05), Enotnega programskega dokumenta za obdobje 2004 do
2006, Programskega dopolnila Republike
Slovenije za obdobje 2004 do 2006 in Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04,
95/04, 37/05 in 87/05 – v nadaljevanju:
Pravilnik)
javni razpis
za ukrep Investicije v gozdove za
izboljšanje gospodarske in ekološke
vrednosti gozdov iz Enotnega
programskega dokumenta 2004-2006
(EPD) za leto 2006
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je odobritev
nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske in ribiške politike Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju: EPD) za soﬁnanciranje investicij v
gozdove, ki bodo pripomogle k ohranjanju
in izboljšanju ekološke stabilnosti gozdnih
ekosistemov s trajnostnim in sonaravnim
gospodarjenjem z gozdovi ter povečanju
proizvodnje lesa in izboljšanje kakovosti
gozdnih lesnih proizvodov.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Investicije v gozdove za
izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov iz Enotnega programskega
dokumenta 2004-2006 (EPD) znaša skupaj
836,312.000 SIT, od tega okvirno:
– namenska sredstva EU-EKUJS –
418,156.000 SIT,
– slovenska soudeležba – 418,156.000
SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, katerega podlaga
je Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
II. Končni prejemniki
Končni prejemniki v okviru tega ukrepa
so lastniki zasebnih gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih gozdov.
III. Predmet podpore
Predmet podpore v okviru ukrepa je soﬁnanciranje naslednjih aktivnosti:
– priprava tal, stroški sajenja in/ali setve
ter gnojenja z namenom obnove gozdov,
– priprava sestoja in/ali priprava tal za
naravno obnovo gozdov,
– obžetev, redčenje in odstranjevanje
nezaželenih osebkov z namenom nege
mlajših razvojnih faz gozda,
– postavitev ograj in kemična zaščita
mladovja pred objedanjem ali poškodbami
po divjadi,
– priprava tal, stroški sajenja in setve
ter gnojenja z namenom snovanja in vzdrževanja grmišč in pasišč v gozdovih za
prostoživeče živali,
– postavitev gnezdnic,
– odstranitev drevja z namenom ohranitve habitatov ogroženih vrst.
IV. Pogoji za odobritev sredstev

Vloga mora biti predložena na obrazcu,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije
z vsemi prilogami in potrdili, ki so v njej
navedeni.
Z izvedbo aktivnosti v gozdu se ne sme
pričeti pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev.
Do soﬁnanciranja so upravičene samo
aktivnosti, ki so predvidene z gozdnogospodarskimi načrti, opredeljene v gozdnogojitvenih načrtih in vključene v letni program vlaganj v gozdove.
Končni prejemnik mora aktivnosti opraviti v gozdu, katerega lastnik oziroma solastnik oziroma zakupnik zasebnih gozdov
je. V primeru, da je končni prejemnik združenje lastnikov gozdov, morajo biti aktivnosti opravljene v gozdu, čigar lastniki oziroma solastniki so člani združenja.
Vlagatelji morajo v primeru zakupa zasebnih gozdov upoštevati določila Zakona
o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št.
59/96, 67/02 in 36/03).
Končni prejemnik, ki pridobi sredstva na
podlagi tega javnega razpisa, mora vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev
sredstev, hraniti še pet let po prejemu potrdila Agencije, o zaključku investicije.
Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in
obveščanju javnosti (Priročnik za označevanje projektov in obveščanje javnosti je
dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletni
strani http://www.arsktrp.gov.si).
V. Omejitve
Sredstva se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki niso v okviru upravičenih aktivnosti ukrepa;
– za aktivnosti, katerih izvedba se je
začela pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev;
– za aktivnosti izven območja Republike
Slovenije;
– za aktivnosti, ki niso predvidene z
gozdnogospodarskimi načrti;
– za aktivnosti, ki niso opredeljene v
gozdnogojitvenih načrtih;
– za aktivnosti, ki niso vključene v letni
program vlaganj v gozdove.
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.
Če končni prejemnik uveljavlja sredstva
iz tega programa na podlagi neresničnih
podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na podlagi
neverodostojne dokumentacije, oziroma jih
uporabi v nasprotju z določili odločbe o dodelitvi sredstev, ki jo izda direktor Agencije
jih mora vrniti v roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dodeljenih
sredstev. Končni prejemnik iz prejšnjega
stavka ne more pridobiti novih sredstev iz
naslova iz ukrepov kmetijske politike za
dobo dveh let od pravnomočne odločbe
gozdarskega inšpektorja ter vrnitve vseh
pridobljenih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
V obdobju petih let po izvedeni aktivnosti gozd ne sme biti izkrčen.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Najnižji znesek dodeljenih sredstev na
posamezni projekt je najmanj 20.000 SIT.
Deleži soﬁnanciranja in časovni ter količinski normativi za izvajanje upravičenih
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aktivnosti znotraj ukrepa so podrobneje
določeni v Pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Za ﬁnanciranje opravljenih del se uporablja naslednja struktura:
5-45% se zagotavlja iz sredstev proračuna Republike Slovenije;
5-45% se zagotavlja iz sredstev Evropske unije;
10-90% zagotovi upravičenec.
Pri soﬁnanciranju aktivnosti predstavljajo sredstva RS 50% in sredstva EU 50%.
Sredstva se izplačajo na osnovi enega
zahtevka končnega prejemnika za izplačilo
sredstev.
Za vsa izplačana nepovratna sredstva
se bo obračunavala akontacija dohodnine
v skladu z veljavnimi predpisi.
VII. Zaključek investicije
Investicija mora biti zaključena najkasneje do 30. 4. 2008. Najkasneje na ta
dan je potrebno s priporočeno pošiljko posredovati upravičen zahtevek za izplačilo
sredstev z vsemi zahtevanimi prilogami na
Agencijo.
VIII. Merila za razvrščanje vlog
Merilo, po katerem se bodo razvrščale vloge, bo vrstni red s priporočeno pošiljko oddane popolne vloge na pošti. Če
bo imelo več vlog enako označbo časa
oddaje popolne vloge oziroma dopolnitve
na pošti, se bo izvedlo žrebanje o vrstnem
redu teh vlog.
IX. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za soﬁnanciranje vlaganj v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
– Postopek za izbor končnih prejemnikov;
– Seznam opravičljivih stroškov;
– Vsebina vloge:
– prijavni obrazec,
– seznam prilog, ki jih mora priložiti
vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana v skladu s to
razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno 22. 11. 2005, v informacijski pisarni na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
pri Bernardi Drobnič, tel. 01/580-77-32, faks
01/478-92-06, ponedeljek, sreda in petek.:
od 9. do 12. ure; sreda: od 14. do 16. ure ali
na spletni strani: http://www.arsktrp.gov.si
ali http://www.gov.si/euskladi.
X. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije, z vsemi prilogami in potrdili, ki so v njej navedeni do zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 22. 11.
2005 (datum poštnega žiga) s priporočeno
pošiljko na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, s pripisom: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis – Investicije
v gozdove«.
Na ovojnici mora biti naveden vlagatelj
(naziv, naslov).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri naslednjih kontaktnih osebah:
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Nacionalna INFO točka: ARSKTRP
ponedeljek, sreda in petek.: 9h-12h; sreda: 14 h – 16 h
Odgovorna in konBernarda Drobnič
ARSKTRP
taktna oseba
Dunajska 160,
1000 Ljubljana
INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
območne enote: vsak torek: 9h-11h, krajevne enote: v času uradnih ur
Odgovorna in kon- Zoran Zavrtanik
Območna enota Tolmin Tumov
taktna oseba
drevored 17, 5220 Tolmin
Odgovorna in kon- Vida Papler – Lampe
Območna enota Bled Ljubljantaktna oseba
ska 19,
4260 Bled
Odgovorna in kon- Jurij Rozman
Območna enota Kranj Cesta
taktna oseba
Staneta Žagarja 27b, 4000
Kranj
Odgovorna in kon- Marija Kolšek
Območna enota Ljubljana, Tržataktna oseba
ška cesta 2, 1000 Ljubljana
Odgovorna in kon- Frenk Prelec
Območna enota Postojna, Vojtaktna oseba
kova 9, 6230 Postojna
Odgovorna in kon- Mirko Perušek
Območna enota Kočevje Rožna
taktna oseba
ulica 39,
1330 Kočevje
Odgovorna in kon- Andrej Držaj
Območna enota Novo mesto,
taktna oseba
Gubčeva 15, 8000 Novo mesto
Odgovorna in kon- Mojca Bogovič
Območna enota Brežice Ul.
taktna oseba
bratov Milavec 61,
8250 Brežice
Odgovorna in kon- Rado Kokalj
Območna enota Celje Ljubljantaktna oseba
ska 13, 3000 Celje
Odgovorna in kon- Marijan Denša
Območna enota Nazarje Savinjtaktna oseba
ska cesta 4,
3331 Nazarje
Odgovorna in kon- Gorazd Mlinšek
Območna enota Slovenj Grataktna oseba
dec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec
Odgovorna in kon- Ferdo Hernah
Območna enota Maribor Tyršetaktna oseba
va 15,
2000 Maribor
Odgovorna in kon- Drago Trajber
Območna enota Murska Sotaktna oseba
bota, Arhitekta Novaka 17, 9000
Murska Sobota
Odgovorna in kon- Boštjan Košiček
Območna enota Sežana Partitaktna oseba
zanska 49,
6210 Sežana
XI. Obravnava vlog in postopek odobritve
Vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu,
kot so bile oddane s priporočeno pošiljko na
pošti. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se obravnavajo do porabe sredstev.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni od prejema poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Agencija bo spremljala namensko porabo sredstev pri končnem prejemniku.
Postopek odobritve vlog je podrobneje
opisan v razpisni dokumentaciji.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 325-10/2005-7
Ob-26849/05
Na podlagi 32. in 33. člena Uredbe o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2005
in 2006 (Uradni list RS, št. 45/04, 10/05 in
72/05), 12. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04,
48/04, 87/04 in 39/05), Enotnega program-

T: 01/580-77-32
F: 01/478-92-06

aktrp@gov.si

T: 05/380-12-54

zoran.zavrtanik@zgs.gov.si
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skega dokumenta Republike Slovenije za
obdobje 2004 do 2006 in Programskega
dopolnila Republike Slovenije za obdobje
2004 do 2006, Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju: Agencija) objavlja
javni razpis
za ustanavljanje in vzdrževanje shem
kakovosti za posebne kmetijske
pridelke oziroma živila iz Enotnega
programskega dokumenta 2004–2006
(EPD) za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa skupne kmetijske in ribiške politike Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije za obdobje 2004–2006 (v nadaljevanju: EPD) za ukrep 3.5.: trženje kakovostnih
kmetijskih in živilskih proizvodov – ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma živila, ki
bodo spodbudili pridelovalce in predelovalce posebnih kmetijskih pridelkov in živil k
uspešni udeležbi na trgu ob sočasnem doseganju višjih cen, ter zadovoljile zahtevam
potrošnikov po avtentičnih proizvodih višje

kakovosti. Hkrati pa je namen povečati število certiﬁciranih kmetijskih pridelkov in živil
višje kakovosti s pridobljenim zaščitnimim
znakom, izboljšati konkurenčnost skupin
proizvajalcev na evropskem trgu, vzpostaviti učinkovite povezave med vsemi členi
prehrambene verige ter zagotoviti varno in
kakovostno hrano.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ustanavljanje in
vzdrževanje shem kakovosti za posebne
kmetijske pridelke oziroma živila iz Enotnega programskega dokumenta 2004 –2006
(EPD) za leto 2006, z možnostjo koriščenja
do 31. 12. 2008, je 85,000.000 SIT, od tega
okvirno:
– namenska
sredstva
EU-EKUJS:
42,500.000 SIT,
– slovenska soudeležba: 42,500.000
SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki
2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
II. Končni prejemniki
Končni prejemniki nepovratnih sredstev
po tem razpisu so pravne ali ﬁzične osebe
s stalnim prebivališčem ali sedežem v Re-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
publiki Sloveniji, ki so vključene v sisteme
zaščit posebnih kakovostnih kmetijskih proizvodov in živil v skladu z zakonodajo EU
(Uredbo Sveta (EGS) št. 2081/92 in Uredbo
Sveta (EGS) št. 2082/92).
III. Predmet podpore
Predmet podpore so upravičene aktivnosti:
1. Priprava dokumentacije za registracijo in certiﬁciranje posebnih kmetijskih pridelkov in živil z dodano višjo kakovostjo
(geografsko poreklo, geografska označba,
tradicionalni ugled);
2. Certiﬁciranje, ki se izvaja za zagotavljanje skladnosti geografskih poimenovanj
in certiﬁkatov posebnega značaja, katere
aktivnosti izvajajo pristojni upravni organi ali
neodvisne organizacije, ki so odgovorne za
nadzor in kontrolo uporabe nazivov porekla
ali znakov kakovosti;
3. Ustanavljanje novih skupin proizvajalcev, ki se vključujejo v sheme kakovosti za
geografska poimenovanja ali certiﬁkate posebnega značaja;
4. Uvajanje programov zagotavljanja kakovosti, po standardu SIST EN 45011, ki določa splošne kriterije za organe, ki delujejo
na področju sistemov certiﬁciranja;
5. Predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti, ki bodo pokazale povpraševanje po posebnih kmetijskih pridelkih
in živilih ter bodo zagotovile potrebne informacije za potencialne vlagatelje.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Vloga za dodelitev sredstev EPD mora
biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep;
2. Z izvedbo aktivnosti se ne sme pričeti pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
Kot začetek aktivnosti se šteje prevzem
katerekoli obveznosti vlagatelja (končnega
prejemnika) na račun morebitnih dodeljenih
sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje storitev, opreme ali del);
3. Predložena mora biti predhodna strateška analiza pripravljena v skladu z navodilom za izdelavo predhodne strateške
analize za ukrep št. 3.5: Trženje kakovostnih
kmetijskih in živilskih proizvodov za javni
razpis Ustanavljanje in vzdrževanje shem
kakovosti za posebne kmetijske pridelke
oziroma živila »Navodilo za pripravo predhodne strateške analize«, ki je objavljeno na
spletni strani: www.gov.si/euskladi/skladi in
na www.arsktrp.gov.si.
4. Pri predhodni strateški analizi morajo
biti vsi izračuni in priložene vse zahtevane
priloge;
5. Projekt mora biti ekonomsko upravičen, oziroma mora vplivati na ekonomsko
učinkovitost, kar mora biti razvidno iz predhodne strateške analize in mora vlagatelj
dokazovati po končanem projektu;
6. Predloženo mora biti dokazilo o zagotovitvi lastnega deleža sredstev za izvedbo
projekta;
7. Vlagatelj mora biti registriran za opravljanje dejavnosti;
8. Poimenovana mora biti vrsta kmetijskega pridelka oziroma živila in vrsta zaščite
oziroma namen akreditacije;
9. Vlagatelj mora z razpisno dokumentacijo in zahtevanimi dokazili zagotavljati
resnost izvedbe;
10. Končni prejemnik mora za projekt za
katerega je prejel podporo, voditi predpisano dokumentacijo, določeno s tem razpisom
in pogodbo, ter jo hraniti pet let po prejemu
potrdila Agencije o zaključku projekta;

11. Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih končni prejemnik ne šteje za
naročnika, mora za stroške vseh storitev,
dobav in del, ki so višji od 5.000 EUR, izraženih v domači valuti, pridobiti ponudbe
najmanj treh ponudnikov. Izvirniki ponudb
morajo biti vključeni v poročilo o izdatkih
in morajo biti na voljo za revizijo in pregled
na kraju samem. Če se končni prejemnik
v skladu s predpisi o javnih naročilih šteje
za naročnika, mora predložiti dokazilo, da
je bil postopek iz prejšnjega odstavka izveden v skladu s tem predpisom. Kmetije
niso naročniki – zavezanci po zakonu o
javnih naročilih, zato morajo zbrati vsaj tri
ponudbe;
12. Dejavnost za katero so mu bila
sredstva dodeljena mora opravljati še vsaj
naslednjih pet let po zadnjem izplačilu
sredstev, v primeru najema posojila pa do
odplačila posojila in v tem obdobju ne sme
uvajati bistvenih sprememb, sredstev pa ne
sme uporabljati v nasprotju z namenom dodelitve;
13. Po registraciji skupine proizvajalcev,
oziroma po prejemu certiﬁkata mora končni
prejemnik voditi evidence v skladu s predpisi, ki urejajo poslovne knjige in druge davčne evidence;
14. Končni prejemnik mora predložiti
podpisano izjavo o označevanju projektov
in obveščanju javnosti (Priročnik za označevanje projektov in obveščanje javnosti je
dosegljiv na sedežu Agencije, ter na spletnih na spletni strani www.arsktrp.gov.si in
www.gov.si/euskladi);
15. Podatki navedeni v prijavnem obrazcu, predhodni strateški analizi in priloženih
dokazilih morajo biti skladni.
Posebni pogoji za posamezeno aktivnost:
1. Aktivnost: Priprava dokumentacije za
registracijo in certiﬁciranje:
– navedeno mora biti število subjektov
v združenju.
2. Aktivnost: Certiﬁciranje:
– izdana mora biti odločba ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o priznanju označbe posebnega kmetijskega pridelka; oziroma živila ali številko
in letnico Uradnega lista RS, v katerem je
objavljena označba posebnega kmetijskega
pridelka oziroma živila;
– navedeno mora biti število subjektov v
združenju, ki se bodo skupaj certiﬁcirali, če
je vlagatelj združenje.
3. Aktivnost: Ustanavljanje novih skupin
proizvajalcev1:
– navedeno mora biti število subjektov v
skupini proizvajalcev, ki bodo delovali v skladu s predpisom, ki ureja priznanje skupin
proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil;
– izdana mora biti odločba ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in pre1
Skupina proizvajalcev je katerokoli združenje pridelovalcev in predelovalcev, ne glede
na njegovo pravno obliko ali sestavo, ki delajo
z istim kmetijskim pridelkom oziroma živilom in
je za določen kmetijski pridelek oziroma živilo priznana s strani Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. V skupini lahko sodelujejo tudi druge zainteresirane stranke. Kot
skupina proizvajalcev se ne štejejo podjetja in
zadruge, katerih cilj je upravljanje enega ali več
kmetijskih gospodarstev in ki so zato v bistvu
samostojni proizvajalci.
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hrano o priznanju označbe posebnega kmetijskega pridelka;
– delovanje mora biti v skladu s predpisom o priznanju skupine proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil.
4. Aktivnost: Uvajanje programov zagotavljanja kakovosti po standardu SIST EN
45011
– zagotovljena mora biti namera o pridobitvi akreditacije, ki se dokaže s kopijo
pogodbe oziroma prijave z akreditacijsko
službo in vsemi prilogami;
– zagotovljeni morajo biti ustrezni poslovni prostori za opravljanje vseh nalog,
povezanih s certiﬁciranjem;
– zagotovljeni morajo biti strokovno
usposobljeni delavci;
– zagotovljeno mora biti varovanje zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
5. Aktivnost: Predhodne študije v mejah
ustanavljanja shem kakovosti:
– zagotovljena mora biti resnost namere
izvajanja predhodne študije, ki se dokaže s
predlogom vsebine študije iz katere je razvidno število subjektov v združenju, vsebina
študije, način izbora izvajalcev študije in primerljive ponudbe z referencami morebitnih
izvajalcev;
– predloženo mora biti dokazilo o vključenosti v sheme kakovosti.
Kot bistvene spremembe aktivnosti za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki:
– bistveno vplivajo na naravo aktivnosti
ali pogoje izvajanja ali ki dajejo gospodarski družbi ali javni instituciji neupravičeno
prednost;
– so posledica spremembe v naravi lastništva infrastrukturnega objekta ali prenehanja oziroma spremembe kraja soﬁnanciranja
proizvodne dejavnosti.
Za višjo silo za ta ukrep se šteje, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine, ki jih ni
bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni
mogoče odvrniti:
– kmetova smrt;
– dolgoročna poklicna nezmožnost
kmeta;
– razlastitev velikega dela kmetijskega
gospodarstva, če tega ni bilo mogoče pričakovati na dan, ko je bila sprejeta zaveza;
– hudo naravno nesrečo, ki resno prizadene kmetijsko zemljišče gospodarstva;
– nenamerno uničenje objektov za živino
na kmetijskem gospodarstvu, epidemično
bolezen, ki prizadene vso kmetovo živino
ali njen del.
O bistvenih spremembah ali nastopu višje sile mora končni prejemnik nemudoma
oziroma najpozneje v tridesetih dneh obvestiti organ, ki je vodil postopek.
Speciﬁčni pogoji:
Posebni kmetijski pridelki in živila, ki so
upravičeni do podpor v okviru tega razpisa
so izključno proizvodi, ki so vključeni v eno
od shem kakovosti in so dovoljeni po Uredbah Sveta (EGS) št. 2081/92 in 2082/92.
1. V te sheme kakovosti spadajo: Geografsko poimenovanje:
– geografsko poreklo oziroma označba
porekla;
– geografska označba.
2. Certiﬁkat posebnega značaja:
– tradicionalen ugled oziroma zajamčena tradicionalna posebnost.
V. Omejitve
Splošne omejitve:
1. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za isti
namen samo iz enega ukrepa po programu
EPD.
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2. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU;
3. Sredstva se lahko pridobijo za proizvode, ki so deﬁnirani v Aneksu I pogodbe
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957
ter za proizvode v prilogah Uredb Sveta
(EGS) 2081/92 in 2082/92, ki je objavljen
na internetni strani www.arsktrp.gov.si in
www.gov.si/euskladi);
4. Upoštevani morajo biti pogoji državnih
pomoči oziroma pravilo »de minimis«;
5. Projekt mora izpolnjevati standarde
glede okolja, higiene in dobrega počutja živali.
Posebne omejitve:
Podpore za aktivnosti po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
1. Neposredno promocijo točno določenega posebnega kmetijskega pridelka oziroma živila (oglaševanje, priprava brošur,
nastopi na sejmih, itd.);
2. Naložbe, za katere so vlagatelji dobili
podporo znotraj ukrepa »Naložba v kmetijska gospodarstva« in ukrepa »Izboljšanje predelave in trženja kmetijskih proizvodov«;
3. Promocijo blagovne znamke točno določenega posebnega kmetijskega pridelka
oziroma živila;
4. Aktivnosti katerih izvajanje se je začelo pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev;
5. Iste namene, za katere je končni prejemnik že prejel javna sredstva Republike
Slovenije ali sredstva EU;
6. Projekte zunaj območja Republike
Slovenije.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Finančna pomoč se zagotovi v obliki nepovratnih sredstev. Struktura ﬁnanciranja je
naslednja:
1. Od 100% upravičenih stroškov v prvem letu s postopnim zmanjševanjem po
10% na leto za ukrepe postopkov certiﬁciranja, ki vključujejo aktivnosti, in kontrole nad
verodostojnostjo geografskih poimenovanj
in certiﬁkatov posebnega značaja (tradicionalni ugled);
2. Od 100% upravičenih stroškov v prvem letu s postopnim zmanjševanjem po
10% na leto za uvedbo programov zagotavljanja kakovosti (SIST EN 45011), ki
vključuje pripravo potrebne dokumentacije
(poslovnik kakovosti, navodila za izvajanje
postopkov certiﬁciranja, natančen cenik storitev itd.), pridobitev akreditacije;
3. 80% upravičenih stroškov za pripravo
dokumentacije za registracijo in certiﬁciranje
posebnih kmetijskih pridelkov, ki vključuje
aktivnosti, za pripravo speciﬁkacije oziroma
elaborata posebnega kmetijskega pridelka
oziroma živila in plana notranje kontrole;
4. 100% upravičenih stroškov za začetno podporo za ustanavljanje skupin proizvajalcev, ki so vključeni v eno od shem
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kakovosti za geografsko poimenovanje in
certiﬁkate posebnega značaja (tradicionalni
ugled) za enoletno delovanje kot skupina
proizvajalcev;
5. 100% upravičenih stroškov se lahko
odobri za predhodno študijo, ki se navezuje
na ustanavljanje shem kakovosti in vključuje:
– opis organizacije proizvodne verige
(na posameznih stopnjah verige, sorazmeren obseg proizvodnje na vsaki stopnji verige, ustrezna kakovost proizvodnje
na vsaki stopnji proizvodnje, tehnologija
na posamezni stopnji proizvodne verige,
glavne stopnje v proizvodnji, ki pripomorejo k posebnim značilnostim proizvoda
itd);
– prepoznavnost proizvoda za izbiro najprimernejšega imena in zaščitnega znaka;
– študije glede najprimernejše zasnove
in design-a proizvoda skupaj z najprimernejšo analizo pristopa določenega proizvoda
na trgu;
– analizo trga, identiﬁkacijo in opis trga
proizvoda (obseg trga, pričakovana cena
proizvoda, glavna konkurenca, prepoznavne značilnosti proizvoda itd.).
Struktura ﬁnanciranja za točki 1 in 2 je
naslednja:
– V prvem letu ﬁnanciranja: 50% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni in
jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek) in
50% zagotovi Republika Slovenija;
– V drugem letu ﬁnanciranja: 45% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni
in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek),
45% zagotovi Republika Slovenija in 10%
zagotovi končni prejemnik pomoči;
– V tretjem letu ﬁnanciranja: 40% zagotovi EU (Evropski kmetijski usmerjevalni
in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek),
40% zagotovi Republika Slovenija in 20%
zagotovi končni prejemnik pomoči itd.
Struktura ﬁnanciranja za točko 3 je naslednja:
– 40% zagotovi EU (Evropski kmetijski
usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek);
– 40% zagotovi Republika Slovenija;
– 20% zagotovi končni prejemnik pomoči.
Struktura ﬁnanciranja za točki 4 in 5 je
naslednja:
– 50% zagotovi EU (Evropski kmetijski
usmerjevalni in jamstveni sklad – Usmerjevalni oddelek);
– 50% zagotovi Republika Slovenija.
Delež EU soﬁnanciranja, kot delež vseh
javnih stroškov znaša 50%.
Višina soﬁnanciranja za zgoraj omenjene
aktivnosti, za programsko obdobje izvajanja Enotnega programskega dokumenta, ki
je upravičena do podpore, je omejena kot
sledi:
– v primeru, da se naložba nanaša na
proizvode, ki so zajeti v Aneksu 1 Pogodbe
o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, podpisane v Rimu 25. marca 1957 (v
nadaljevanju: Aneks 1), (Aneks 1 je objavljen

na spletnih straneh: http://www.gov.si/euskladi) znaša najvišji znesek javne podpore
na vlagatelja 100.000 EUR v obdobju treh
let (preračunano v SIT po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS);
– v primeru da se naložba nanaša na
proizvode, ki niso zajeti v Aneksu I, se upošteva načelo “de minimis” v skladu z Uredbo
Sveta (ES) 69/2001.
Sredstva se izplačajo na podlagi enega
do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Aktivnosti; priprava dokumentacije za registracijo in certiﬁciranje, certiﬁciranje in izdelava predhodnih
študij se izplačajo po zaključku aktivnosti in
predložitvi zahtevanih dokazil. Rok za izplačilo nepovratnih sredstev znaša 30 dni
od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. Zahtevku mora končni prejemnik priložiti
originalne račune z originalnimi dokazili o
njihovem plačilu, ter poročilo o opravljenem
delu, podpisano s strani končnega prejemnika.
Končni prejemnik, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih
porabil nenamensko oziroma del ni izvršil v
skladu z strateško analizo, mora vrniti vsa
pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Končni prejemnik iz prejšnjega odstavka
ne more pridobiti novih sredstev iz naslova
ukrepov kmetijske politike za dobo dveh let
od dokončne odločbe kmetijskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Vsaka popolna in vsebinsko ustrezna
vloga bo ocenjena na podlagi meril za izbor.
Merila za izbor so razdeljena na dva sklopa
(sklop A in sklop B), glede na aktivnosti, ki
se ﬁnancirajo znotraj tega razpisa. Sklop A
in sklop B imata enako možno število maksimalnih točk.
Sklop A zajema naslednje aktivnosti:
– priprava dokumentacije za registracijo
in certiﬁciranje;
– certiﬁciranje;
– ustanavljanje novih skupin proizvajalcev;
– predhodne študije v mejah ustanavljanja shem kakovosti.
Sklop B zajema naslednje aktivnosti:
– uvajanje programov zagotavljanje kakovosti po standardu SIST EN 45011.
Ta merila so opredeljena skladno z načeli
opredeljenimi v programu EPD in PD in so
razdeljena na tri dele:
– ocenjevanje skladnosti vlog na podlagi
strokovne ocene;
– ocenjevanje skladnosti vlog na podlagi
ekonomske ocene;
– ocenjevanje skladnosti vlog na podlagi
okoljske ocene.
Našteta merila za ocenjevanje vlog za
ukrep trženje kakovostnih kmetijskih in živilskih proizvodov – ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske
pridelke in živila so naslednja:
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Sklop A
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa

Da

Ne

A/B

C/D

Maksimalno št. točk

Doseženo število točk

Uvrstitev vloge na listo za upoštevanje regionalnega kriterija
Merila – Skupine in podskupine
1

2

3

Ocenjevalni list za strokovno oceno

20

Proizvodi s pridobljenim geografskim poreklom, geografsko označbo,
tradicionalnim ugledom (ocenjuje se prijavljena vrsta zaščite)

5

Proizvodi iz tipično geografskih območij s klimatskim in zgodovinskim
vplivom na proizvod oziroma proizvodi proizvedeni na tradicionalen način, s tradicionalnimi surovinami

5

Tipično regionalna metoda proizvodnje

5

Izboljšan postopek in/ali inovacija proizvoda (v smislu poenotenja proizvodnje)

5

Ocenjevalni list za ekonomsko oceno

20

Število subjektov v združenju

10

Presoja strokovne korektnosti predhodne strateške analize

5

Število mladih kmetic in kmetov, vključenih v pridelavo/predelavo kmetijskega pridelka oziroma živila

5

Ocenjevalni list za Okoljsko oceno

5

Izpolnjevanje standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja živali

5

Sklop B
Originalna številka zadeve, ki je predmet ocenjevanja
Vsebina vloge ustreza namenu ukrepa

Da

Ne

A/B

C/D

Maksimalno št. točk

Doseženo število točk

Uvrstitev vloge na listo za upoštevanje regionalnega kriterija
Merila – Skupine in podskupine
1

2

3

Ocenjevalni list za strokovno oceno

20

- Faza v postopku pridobitve akreditacije po standardu SIST EN 45011

20

Ocenjevalni list za ekonomsko oceno

20

Presoja strokovne korektnosti predhodne strateške analize

10

Dinamika ﬁnančnih izplačil

10

Ocenjevalni list za Okoljsko oceno

5

- Izpolnjevanje standardov glede okolja, higiene in dobrega počutja živali

5

VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za ustanavljanje in vzdrževanje shem kakovosti za posebne kmetijske pridelke oziroma
živila za leto 2005 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
– Postopek za izbor končnih prejemnikov;
– Ocenjevalni list;
– Seznam opravičljivih stroškov;
– Seznam kmetijskih proizvodov, ki so
upravičeni do podpore znotraj ukrepa;
– Vlogo, ki vsebuje:

– prijavni obrazec za ustanavljanje in
vzdrževanje shem kakovosti za posebne
kmetijske pridelke oziroma živila;
– vzorec pogodbe;
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana in oddana v
skladu s to razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno 7. 11. 2005, vsak delavnik med 9. in
15. uro, pri Bernardi Lovšin na Agenciji RS
za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana ali na spletni strani:
www.arsktrp.gov.si ali www.gov.si/euskladi.

IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
do 7. 11. 2005 (velja poštni žig 7. 11. 2005).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja
in označene z oznako: ''ne odpiraj – vloga
na javni razpis Ustanavljanje in vzdrževanje
shem kakovosti''«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Agenciji tel. 01/580-77-32 vsak
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, v
sredo pa tudi v popoldanskem času od 14. do
16. ure ter pri naslednjih kontaktnih osebah:
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INFO točke KGZS – vsak dan od 9. do 11. ure
KGZS, Zavod Ljubljana, Izpostava Cerknica, Cesta
T: 01/709-70-40
4. maja 50, 1380 Cerknica
041/310-160
KGZS, Zavod Kranj, Iva Slavca 1, 4000 Kranj
T: 04/280-46-33
031/294-776
KGZS, Zavod Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj
T: 02/749-36-39
031/478-125
KGZS, Zavod Murska Sobota, Štefana Kovača 40, 9000 T: 02/539-14-42
Murska Sobota
031/703-629
KGZS, Zavod Maribor, Vinarska 14, 2000 Maribor
T: 02/228-49-12
041/272-771
KGZS, Zavod Novo mesto, Šmihelska 14, 8000 Novo
T: 07/373-05-74
mesto
041/769-614
KGZS, Zavod Celje, Trnoveljska cesta 1, 3000 Celje
T: 03/490-75-86
041/426-511
KGZS, Zavod Celje, Izpostava Prevalje, Trg 67, 2391
T: 02/824-69-23
Prevalje
041/474-881
KGZS, Zavod Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova
T: 05/335-12-12
Gorica
031/323-184
KGZS, Zavod Nova Gorica, Izpostava Postojna,
T: 05/726-58-17
Cankarjeva 6, 6230 Postojna
031/666-142

X. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 9. 11. 2005 na Agenciji. Odpiranje vlog
ni javno.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije z odločbo oziroma s sklepom. Odločba o odobritvi
sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o
soﬁnanciranju. V tej pogodbi se podrobneje
uredijo način in pogoji koriščenja dodeljenih
sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 325-10/2005-7
Ob-26850/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) na
podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04, 48/04,
87/04 in 39/05), Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije 2004–2006
in Programskega dopolnila Republike Slovenije 2004–2006 objavlja
javni razpis
za ukrep Posodobitev obstoječih plovil
in mali priobalni ribolov iz Enotnega
programskega dokumenta 2004–2006
(EPD) za leto 2006
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je odobritev
nepovratnih sredstev iz naslova ukrepa
skupne kmetijske in ribiške politike Enotnega programskega dokumenta Republike
Slovenije za obdobje 2004–2006 (v nadaljevanju: EPD) za soﬁnanciranje naložb v
posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov, ki bo pripomogel k izboljšanju
varnosti in življenjskih pogojev ribičev ter
izboljšanju konkurenčnosti in zagotovljanju
trajnostne rabe ribolovnih virov v Jadranskem morju.

Ukrep »Posodobitev obstoječih plovil in
mali priobalni ribolov« je razdeljen na dva
podukrepa:
1. Posodobitev obstoječih plovil;
2. Mali priobalni ribolov.
Podukrep »Mali priobalni ribolov« je dopolnilni podukrep, ki se nanaša na podukrep
»Posodobitev obstoječih plovil«.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Posodobitev obstoječih
plovil in mali priobalni ribolov iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006
(EPD) za leto 2006 – podukrep »Posodobitev obstoječih plovil«, znaša skupaj
124,173.080,60 SIT, od tega:
– namenska sredstva EU – FIUR –
93,129.810,50 SIT,
– slovenska soudeležba – 31,043.270,10
SIT.
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Posodobitev obstoječih
plovil in mali priobalni ribolov iz Enotnega programskega dokumenta 2004–2006
(EPD) za leto 2006 – podukrep »Mali priobalni ribolov«, znaša skupaj 114,659.611,40
SIT, od tega:
– namenska sredstva EU – FIUR –
85,994.708,50 SIT,
– slovenska soudeležba – 28,664.902,90
SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2086 in 2090 Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, katerega podlaga
je Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
II. Končni prejemniki
Končni prejemniki so pravne osebe s
sedežem v Republiki Sloveniji ali samostojni
podjetniki s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Končni prejemnik mora biti
registriran za dejavnost morskega ribolova
in mora imeti veljavno dovoljenje za gospodarski ribolov.
III. Predmet podpore
Predmet podpore so naložbe v posodobitev obstoječih ribiških plovil:
1. Naložbe v posodobitev opreme na obstoječih ribiških plovilih, zlasti v bolj selektivne tehnike ribolova;
2. Naložbe v izboljšanje delovnih pogojev za ribiče na obstoječih ribiških plovilih.

kss.cerknica@lj.kgzs.si
lidija.snut@kr.kgzs.si
felicita.domiter@kgz-ptuj.si
slavko.petovar@siol.net
doroteja.ozimic@guest.arnes.si
zdenka.kramar@gov.si
mojca.krivec@ce.kgzs.si
darja.jericek@ce.kgzs.si
michaela.vidic@kvz-ng.si
darja.zadnik@go.kgzs.si

Podpore se ne odobrijo za:
– nakup rabljene opreme;
– naložbe na ravni trgovine;
– naložbe, ki spadajo v okvir ukrepov za
podporo raziskovalnih projektov;
– naložbe, katerih izvajanje se je začelo
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev;
– ukrepe za promocijo proizvodov;
– naložbe izven območja Republike Slovenije.
Pri ugotovljeni kršitvi katerihkoli prepovedi ali omejitev, opredeljenih v določbah
skupne tržne ureditve EU v ribištvu, podpora
ne bo odobrena.
IV. Pogoji za odobritev sredstev
Splošni pogoji za odobritev sredstev
– soﬁnanciranje naložb v posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov:
1. Vloga za pridobitev nepovratnih sredstev EPD mora biti predložena v skladu z
zahtevami razpisne dokumentacije. K vlogi
morajo biti priložene vse priloge in dokazila,
ki so navedena v razpisni dokumentaciji.
2. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti
pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev. Kot
začetek izvedbe naložbe se šteje prevzem
katerekoli obveznosti končnega prejemnika na račun morebitnih odobrenih sredstev
(sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje
materiala, opreme, storitev ali del, izdaja
oziroma prevzem računov,…).
3. Za naložbo mora biti predložen investicijski program oziroma poslovni načrt, ki
mora biti izdelan skladno z navodili, objavljenimi na spletni strani: http://www.gov.si/euskladi/skladi/strukt_ﬁur_3.html ali skladno s
predpisi o enotni metodologiji za izdelavo
programov za javna naročila investicijskega
značaja, iz katerega mora biti razvidno, da
je naložba ekonomsko upravičena (interna
stopnja donosnosti mora biti pozitivna). Pri
investicijskem programu oziroma poslovnem načrtu morajo biti prikazani in priloženi
vsi izračuni.
4. Za naložbo morajo biti predloženi predračuni, iz katerih bo razvidna naložba in
njena predračunska vrednost.
5. Vlagatelj mora biti registriran za dejavnost morskega ribolova ter imeti veljavno
dovoljenje za gospodarski ribolov. Veljavno
dovoljenje se mora nanašati na plovilo, na
katerem se bo izvajala naložba. Priloženo
mora biti ustrezno dokazilo.
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6. Naložba se lahko izvaja največ na
enem plovilu.
7. Vlagatelj mora biti lastnik ali solastnik
plovila, na katerem se bo izvajala naložba,
ali pa mora imeti plovilo, na katerem se bo
izvajala naložba, v najemu še vsaj 15 let po
zaključku naložbe. V primeru najema plovila oziroma solastništva mora imeti vlagatelj
soglasje lastnika plovila oziroma ostalih solastnikov. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo.
8. Plovilo, na katerem se bo izvajala naložba mora izpolnjevati minimalne standarde glede okolja in higiene. Priložena morajo
biti ustrezna dokazila.
9. Plovilo, na katerem se bo izvajala
naložba mora imeti veljavno dovoljenje za
plovbo. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo.
10. Plovilo, na katerem se bo izvajala
naložba mora biti vpisano v register ribiških
plovil. Priloženo mora biti ustrezno dokazilo.
11. Predložena morajo biti dokazila o
lastnem ﬁnančnem stanju.
12. Predložene morajo biti vsaj triletne
pogodbe o prodaji za najmanj 10% predvidenega ulova, sklenjene med vlagateljem
in kupci. Pogodbe morajo veljati najmanj do
31. 12. 2008.
13. Vlagatelj mora imeti zagotovljena
sredstva najmanj v višini lastne udeležbe in
akontacije dohodnine. Lastna udeležba je
razlika med predvideno celotno vrednostjo
naložbe in izračunanimi nepovratnimi sredstvi. Priložena morajo biti dokazila o ﬁnančnem pokritju naložbe.
14. Vlagatelj mora predložiti podpisano
izjavo o označevanju projektov in obveščanju javnosti. Priročnik za označevanje
projektov in obveščanje javnosti je dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletni strani
http://www.arsktrp.gov.si.
15. Končni prejemnik mora za naložbo
voditi predpisano dokumentacijo, določeno
s tem razpisom, razpisno dokumentacijo in
pogodbo, sklenjeno med končnim prejemnikom in Agencijo ter jo hraniti najmanj do
31. 12. 2013.
Posebni pogoji za podukrep »Mali priobalni ribolov«:
16. Najmanj trije vlagatelji, ki kandidirajo
za odobritev sredstev na podukrepu »Posodobitev obstoječih plovil«, se morajo s
pogodbo povezati v skupino.
17. Vsak od vlagateljev, povezanih v
skupino iz točke 16, mora hkrati z isto vlogo
kandidirati na oba podukrepa.
18. Oprema vlagateljev, ki so povezani
v skupino iz točke 16 tega javnega razpisa,
ki se bo soﬁnancirala po tem podukrepu,
mora biti enaka (od istega proizvajalca in
dobavitelja).
19. Vsak od vlagateljev, povezanih v skupino iz točke 16 tega javnega razpisa, mora
izpolnjevati še naslednje dodatne pogoje:
Plovilo na katerem se bo izvajala naložba, mora biti krajše od 12 metrov. Na
tem plovilu se ne sme uporabljati globinske
povlečne mreže.
V. Omejitve
Splošne omejitve:
1. Vlagatelj lahko pridobi sredstva za isto
naložbo samo iz enega ukrepa EPD.
2. Sredstva se ne odobri vlagatelju, ki
je za isto naložbo, kot jo navaja v vlogi
za pridobitev sredstev EPD, že prejel javna
sredstva Republike Slovenije ali sredstva
Evropske skupnosti.

3. Sredstva se ne odobrijo vlagatelju, ki
je isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem ukrepu, že prejel
sredstva Republike Slovenije ali sredstva
EU v tem letu.
4. Če vlagatelj uveljavlja sredstva iz tega
programa na podlagi neresničnih podatkov,
ki jih navaja v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma jih uporabi v
nasprotju z določili odločbe o odobritvi sredstev, ki jo izda generalni direktor Agencije, in
pogodbe o pravicah in obveznostih pri uporabi odobrenih sredstev, ki jo skleneta končni upravičenec in Agencija, jih mora vrniti v
roku 8 dni od dneva zahtevka za vračilo,
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva prejema odobrenih sredstev.
5. Na podukrepu »Mali priobalni ribolov«
se sredstva lahko odobrijo le tistim vlagateljem, ki:
– so jim na tem javnem razpisu odobrena
sredstva na podukrepu »Posodobitev obstoječih plovil«;
– kandidirajo, povezani v skupino, na podukrep »Mali priobalni ribolov« in so vsaj
trem članom skupine odobrena sredstva na
podukrepu »Posodobitev obstoječih plovil«.
Posebne omejitve
Sredstva se ne odobrijo za:
1. Naložbe vlagateljev, ki so v postopku
prisilne poravnave;
2. Naložbe vlagateljev, ki so v stečajnem
postopku;
3. Naložbe vlagateljev, ki nimajo sedeža
oziroma stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji.
Stroški, izključeni iz soﬁnanciranja:
1. nakup ali zakup plovil, ne glede na
to, ali se po zakupu lastništvo prenese na
zakupnika;
2. plačilo v naravi;
3. plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu;
4. stroški poslovanja, vključno s stroški
vzdrževanja in najema;
5. bančni stroški, stroški garancij in podobno;
6. stroški javne uprave (splošni upravni
stroški, najemnine in plače zaposlenih v dejavnostih upravljanja, izvajanja, spremljanja
in nadzora);
7. stroški za plačilo storitev inženirjev in
svetovalcev, študij izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, nakup patentov in licenc
za pripravo oziroma izvajanje projektov, ki
so neposredno povezani z ukrepom in presegajo 12% upravičlivih stroškov investicije;
8. stroški promocije.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Splošni ﬁnančni pogoji:
1. Pri izračunu deležev in zneskov odobrenih nepovratnih sredstev se upoštevajo
priznani stroški naložbe.
2. Nepovratna sredstva se izplačajo na
podlagi enega zahtevka za izplačilo sredstev, ki jih vloži končni prejemnik.
3. Najvišja višina odobrenih nepovratnih sredstev za naložbo znaša 25.000 EUR
(preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave javnega razpisa
v Uradnem listu RS).
4. Sredstva se odobrijo samo, če znesek
odobrenih nepovratnih sredstev za naložbo ni nižji od 4.000,00 EUR (preračunano
v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS).
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5. Končni prejemnik mora zagotoviti razliko sredstev med odobrenimi nepovratnimi
sredstvi in dejansko vrednostjo naložbe.
Finančni pogoji, ki se nanašajo na podukrep »Posodobitev obstoječih plovil«:
6. Višina odobrenih nepovratnih sredstev
za soﬁnanciranje stroškov naložbe znaša
40% priznane vrednosti naložbe (od odobrenih sredstev znaša delež sredstev EU
75% in delež sredstev Republike Slovenije
25%).
Finančni pogoji, ki se nanašajo na podukrep »Mali priobalni ribolov«:
7. Višina odobrenih nepovratnih sredstev
za soﬁnanciranje stroškov naložbe znaša
največ 60% priznane vrednosti naložbe (od
odobrenih sredstev znaša delež sredstev
EU 75% in delež sredstev Republike Slovenije 25%).
8. Najvišja skupna višina odobrenih nepovratnih sredstev za vse vlagatelje, povezane v skupino, znaša največ do višine razpoložljivih sredstev oziroma maksimalno do
150.000 EUR (preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS).
VII. Opravičljivi stroški
Seznam opravičljivih stroškov je naveden v razpisni dokumentaciji.
Pri posameznih obrtniških delih se upoštevajo:
– stroški dobave gotovih elementov (nakup in transport) in njihove montaže ali
– stroški izvedbe del na licu mesta (stroški materiala, transporta in opravljenih del).
Pri opremi se upoštevajo stroški nakupa
opreme, transporta in montaže.
VIII. Ostalo:
1. Naložba mora biti izpeljana v celoti in
zaključena pred vložitvijo zahtevka za izplačilo sredstev.
2. Naložba je zaključena, ko so vsa dela
končana in plačana oziroma je oprema nabavljena, plačana in vključena v uporabo.
3. Končni prejemnik mora zahtevku za
izplačilo sredstev priložiti originalne račune z originalnimi dokazili o njihovem plačilu
(potrjen obrazec BN-01 ali drug ustrezen
bančni obrazec oziroma s strani prodajalca
potrjen blagajniški prejemek) ter druge zahtevane dokumente.
4. Končni prejemniki, ki so s pogodbo povezani v skupino (točka IV16. tega javnega
razpisa), morajo hkrati vložiti zahtevke za
izplačilo sredstev.
5. Končnemu prejemniku se na podlagi
dokumentacije iz prejšnje točke izplača 40%
oziroma 100% upravičenih stroškov naložbe
na podlagi plačanih računov, vendar ne več,
kot je znesek odobrenih sredstev.
6. Za vsa izplačana nepovratna sredstva
se bo obračunavala akontacija dohodnine v
skladu z veljavno zakonodajo.
7. Vlagatelj se mora zavezati, da bo
opravljal dejavnost, za katero je prejel sredstva EPD, še naslednjih pet let po zadnjem
izplačilu sredstev in da v tem obdobju ne bo
uvajal bistvenih sprememb naložbe, razen
v primeru višje sile oziroma ne bo odtujil naložbe, ali jo uporabljal v nasprotju z namenom odobrenih sredstev ter da bo spremljal
rezultate gospodarjenja vsaj še pet let po
zadnjem izplačilu.
Kot bistvene spremembe naložbe se štejejo spremembe, ki
– vplivajo na naravo naložbe ali pogoje
izvajanja ali dajejo gospodarski družbi ali
javni instituciji neupravičeno prednost in so
posledica spremembe v naravi lastništva
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plovnega objekta ali prenehanja ali spremembe predmeta soﬁnanciranja.
Za višjo silo se šteje, če nastanejo in
dokler trajajo okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti in katerih posledic ni mogoče
odvrniti.
8. Če se v skladu s predpisi o javnih naročilih končni prejemnik ne šteje za naročnika, mora končni prejemnik za stroške vseh
storitev, dobav in del, ki so višji od 5.000
evrov, izraženih na dan plačila v domači
valuti (po srednjem tečaju Banke Slovenije),
pridobiti primerljive ponudbe najmanj treh
dobaviteljev oziroma proizvajalcev. Kopije
ponudb morajo biti vključene v poročilo o
izdatkih. Če se končni prejemnik v skladu s
predpisi o javnih naročilih šteje za naročnika, mora predložiti izjavo, da je bil postopek
izveden v skladu s tem predpisom.
IX. Zaključek naložbe
Naložba mora biti zaključena najkasneje
do 30. 4. 2008. Najkasneje na ta dan je potrebno s priporočeno pošiljko posredovati
upravičen zahtevek za izplačilo sredstev z
vsemi zahtevanimi prilogami na Agencijo.
X. Merila za razvrščanje vlog
Merilo, po katerem se bodo razvrščale
vloge, bo vrstni red s priporočeno pošiljko
oddane popolne vloge na pošti. Če bo imelo
več vlog enako označbo časa oddaje popolne vloge oziroma dopolnitve na pošti, se bo
izvedlo žrebanje o vrstnem redu teh vlog.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za prijavo na
javni razpis za ukrep Posodobitev obstoječih plovil in mali priobalni ribolov iz Enotnega programskega dokumenta 2004 – 2006
(EPD) za leto 2006 vsebuje:
– Povabilo k oddaji vloge;
– Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– Postopek za izbor končnih prejemnikov;
– Vzorec pogodbe;
– Seznam upravičljivih stroškov;
– Obrazec vloge, ki vsebuje:
– prijavni obrazec,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
predložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije
do zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 7. 11. 2005 na Agenciji RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana, pri Bernardi Drobnič,
tel.: 01/580-77-32, faks: 01/478-92-06,
elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro
ter vsako sredo med 14. in 16. uro ali na
spletnih straneh: http://www.arsktrp.gov.si
ali http:/www.gov.si/euskladi/.
XII. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati do zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do
7. 11. 2005 (datum poštnega žiga) s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s
pripisom: »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis – Posodobitev obstoječih plovil in mali
priobalni ribolov 2006«.
Na ovojnici mora biti naveden vlagatelj
(naziv, naslov).
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
mogoče dobiti:
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– Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana,
Bernarda Drobnič, tel.01 580-77-32, faks
01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si, vsak ponedeljek, sredo in petek med
9. in 12. uro ter vsako sredo med 14. in
16. uro;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 – 58, Ljubljana, Dejan Pehar, tel. 01/478-90-99,
faks 01/436-20-48, elektronska pošta: dejan.pehar@gov.si, vsak ponedeljek in petek
med 10. in 12. uro.
XIII. Obravnava vlog in postopek odobritve
Vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu,
kot so bile s priporočeno pošiljko oddane
na pošto. Odpiranje vlog ni javno. Vloge se
obravnavajo do porabe sredstev za posamezen podukrep.
Če vloga ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno
pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je največ 15 dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom oziroma z odločbo. Odločba o odobritvi
sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o
soﬁnanciranju. V tej pogodbi se podrobneje
uredijo način in pogoji koriščenja odobrenih
sredstev.
Agencija bo spremljala namensko porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Postopek odobritve vlog je podrobneje
opisan v razpisni dokumentaciji.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-26620/05
Na podlagi sklepa 19. seje Sveta fundacije za ﬁnanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji dne
29. septembra 2005, Ljubljana, Stegne 21 c,
fundacija objavlja
javni razpis
za razporeditev sredstev fundacije v
letu 2006
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je ﬁnanciranje oziroma
soﬁnanciranje:
– izvajanja posebnih socialnih programov
in storitev invalidskih organizacij ter programov humanitarnih organizacij za reševanje
socialnih stisk in težav oziroma reševanje
socialnih potreb posameznikov,
– delovanja invalidskih in humanitarnih
organizacij,
– naložb v osnovna sredstva invalidskih
in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrževanje.
2. Višina razpoložljivih sredstev
Za ﬁnanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij se za leto 2006 načrtuje:
a) za
invalidske
organizacije
3.195,307.678 SIT,
b) za
humanitarne
organizacije
1.720,550.289 SIT,
Skupaj 4.915,857.967 SIT.
3. Pogoji za ﬁnanciranje
Iz sredstev fundacije se ﬁnancirajo oziroma soﬁnancirajo:
a) Invalidske organizacije, ki so ta status
pridobile z odločbo pristojnega ministrstva
po Zakonu o invalidskih organizacijah (Ur. l.
RS, št. 108/02).
b) Humanitarne organizacije (splošne
dobrodelne organizacije, organizacije za

kronične bolnike in organizacije za samopomoč), ki so ta status pridobile z odločbo
pristojnega ministrstva po Zakonu o humanitarnih organizacijah (Ur. l. RS, št. 98/03).
Ker postopki za pridobitev statusa humanitarne organizacije po zakonu o humanitarnih organizacijah v pristojnih ministrstvih
še niso zaključeni, lahko po tem javnem
razpisu izjemoma kandidirajo za dodelitev
sredstev tudi tiste humanitarne organizacije,
ki so vloge za pridobitev statusa vložile pa
te doslej še niso bile rešene, če so splošni
pogoj glede statusa humanitarne organizacije izpolnjevale ob javnem razpisu za razporeditev sredstev fundacije v letu 2005 po
takrat veljavnem 8. členu Pravilnika o pogojih in merilih za uporabo sredstev FIHO (da
so po uredbi o uvedbi in uporabi standardne
klasiﬁkacije dejavnosti razvrščene pod šifro
dejavnosti N/85.323 oziroma N/85.329) in
izkažejo, da kot humanitarne organizacije
delujejo že najmanj eno leto, kar je splošni
pogoj po 15. členu Zakona o humanitarnih
organizacijah.
Organizacije pod a) in b) morajo skladno z drugim odstavkom 8. člena Pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije za ﬁnanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da izvajajo najmanj en posebni socialni
program ali program nacionalnega pomena
za funkcionalno, socialno ali zdravstveno
ogrožene posameznike s celotnega območja države,
– da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo
v okviru javne službe,
– da imajo izdelan ﬁnančno ovrednoten
letni delovni program za leto 2006, iz katerega so razvidni delovanje organizacije
(poslovanje in posebne aktivnosti), programi
in storitve in naložbe v osnovna sredstva
organizacije ter njihovo vzdrževanje,
– da so pravočasno posredovale poročila
o izvedbi programov v skladu s 23. členom
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO, če so prejele sredstva za
preteklo leto,
– da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter
programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih
in humanitarnih organizacijah.«
4. Način prijave
Kandidati za sredstva fundacije, ki izpolnjujejo pogoje razpisa, pošljejo ﬁnančno ovrednotene letne delovne programe na
predpisanem obrazcu, ki ga prejmejo na sedežu fundacije, Ljubljana, Stegne 21c, vsak
dan od 9. do 14. ure.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki jih sestavljajo društva povezana v zvezo,
predložijo enotni ﬁnančno ovrednoteni letni
delovni program (drugi odstavek 12. člena
pravilnika).
Kandidati za sredstva fundacije morajo k
vlogi za pridobitev sredstev priložiti naslednjo dokumentacijo:
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
invalidske organizacije (za invalidske organizacije),
– fotokopijo odločbe o pridobitvi statusa
humanitarne organizacije (za humanitarne
organizacije, ki so status že pridobile),
– humanitarne organizacije, katerih vloge za pridobitev statusa še niso rešene,
priložijo:
a) fotokopijo vloge za pridobitev tega
statusa,
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b) fotokopijo odločbe pristojnega upravnega organa o registraciji društva oziroma
zveze društev,
c) fotokopijo sklepa pristojnega upravnega organa o razvrstitvi organizacije v šifro
dejavnosti na podlagi Uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasiﬁkacije dejavnosti,
– pogodbo ali sklep o soﬁnanciranju socialnih programov v letu 2005 s strani ministrstev, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Republiškega zavoda za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje RS, če so v letu 2005 prejemali
sredstva iz navedenih naslovov.
5. Rok za prijavo
Rok za prijavo na razpis je 30 dni po objavi razpisa v Uradnem listu RS.
Prijavo z zahtevano dokumentacijo je
treba poslati po pošti priporočeno v zapečateni ovojnici na naslov: Fundacija za ﬁnanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij,
Ljubljana, Stegne 21 c. V zgornjem kotu na
prednji strani ovojnice je treba napisati: ne
odpiraj, vloga na javni razpis za ﬁnanciranje
invalidskih oziroma humanitarnih organizacij, na zadnji strani pa polni naslov pošiljatelja z oznako, da gre za invalidsko oziroma
humanitarno organizacijo.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko.
Vloge, ki bodo prispele na sedež fundacije
po razpisanem roku za prijavo, bodo prosilcem vrnjene neodprte.
Vloge, ki bodo poslane po razpisanem
roku za prijavo, iz ovojnice pa ne bo razvidno kdo jih pošilja, se bodo neodprte zavrgle.
Vse dodatne informacije in navodila v
zvezi z razpisom so na voljo vsak dan od 9.
do 12. ure po tel. 01/500-77-00 ali osebno v
prostorih fundacije.
6. Postopek odpiranja vlog in posredovanje ugovora na zapisnik
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO bosta v sedmih dneh po končanem
razpisnem roku odprli pravočasno poslane
vloge in ugotovili ali vloge izpolnjujejo razpisne pogoje. O odpiranju vlog bosta komisiji vodili zapisnik, ki bo vseboval:
– naslov, prostor in čas odpiranja vlog,
– imena in priimke navzočih predstavnikov komisije,
– imena in priimke drugih navzočih,
– vrstni red odpiranja vlog s polnim imenom vlagatelja,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki ne izpolnjujejo razpisnih
pogojev,
– ugotovitve o popolnosti vlog z navedbo
tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne
vloge.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani
komisije.
Zapisnik bo v roku 10 dni po odpiranju
vlog poslan tistim invalidskim in humanitarnim organizacijam, ki so vložile zahtevke
za pridobitev sredstev FIHO v letu 2005.
Ugovor na zapisnik se v roku 7 dni pošlje
nadzornemu odboru FIHO. Nadzorni odbor
o ugovoru odloči v 10 dneh od dneva prejema ugovora. Odločitev nadzornega odbora
o ugovoru na zapisnik je dokončna.
Komisiji v 7 dneh od odpiranja vlog pisno pozoveta tiste organizacije, katerih vloge
niso bile popolne, da jih v 10 dneh dopolnijo.

Nepopolne vloge, ki jih organizacije v zahtevanem roku ne dopolnijo, se izločijo in se
jim z obrazložitvijo vrnejo.
7. Posredovanje sklepa o dodelitvi sredstev
Pristojni komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev
FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam bosta na podlagi določil pravilnika
o merilih in pogojih za uporabo sredstev
Fundacije za ﬁnanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS pripravili predlog razporeditve sredstev FIHO za leto 2006
in ga posredovali v razpravo in odločitev
svetu FIHO. Sklep sveta je dokončen in nanj
ni možen ugovor.
Invalidske in humanitarne organizacije,
ki so poslale vloge za pridobitev sredstev
FIHO, bodo prejele sklep sveta FIHO o razporeditvi sredstev fundacije za leto 2006 v
15 dneh od odločitve na seji sveta.
Invalidskim in humanitarnim organizacijam, katerim so bila dodeljena sredstva, se
poleg sklepa sveta FIHO pošlje v podpis
pogodba o medsebojnih razmerjih in obveznostih v zvezi z izvajanjem ﬁnanciranja in
uporabo dodeljenih sredstev skladno z določili pravilnika o pogojih in merilih za uporabo
sredstev FIHO. Organizacijam se odobrena
sredstva začnejo dodeljevati potem, ko pogodbo podpišeta obe pogodbeni stranki.
8. Izplačila odobrenih sredstev: sredstva
za izvajanje programov, delovanje in naložbe bodo invalidske in humanitarne organizacije prejemale kot mesečno akontacijo.
Če bo dejanski priliv sredstev FIHO v letu
2005 manjši ali večji od načrtovanega, bo
svet FIHO sprejel sklep o zmanjšanju ali
povečanju odobrenih sredstev v skladu s
pravilnikom o merilih in pogojih za uporabo
sredstev FIHO.
Fundacija za ﬁnanciranje
invalidskih in humanitarnih organizacij
v RS
Ob-26631/05
Na podlagi 12. in 12a. člena Pravilnika o
merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za ﬁnanciranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98,
88/00 in 79/03) (v nadaljevanju: pravilnik),
Fundacija za ﬁnanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Dunajska
51 (v nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za soﬁnanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2006,
2007 in 2008
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je soﬁnanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov
v okvirni višini 1.303,96 mio SIT, in sicer:
– v letu 2006 931,4 mio SIT, od tega
a) za projekt obnove ali novogradnje zunanjih športnih površin do 300 mio SIT;
b) za projekt subvencioniranja obresti od
posojil za gradnjo športnih objektov do 100
mio SIT;
c) za ostale programe gradnje športnih
objektov do 900 mio SIT;
– v letu 2007 186,28 mio SIT;
– v letu 2008 186,28 mio SIT.
2. Pogoji soﬁnanciranja:
2.1. Usposobljenost prosilca: na razpis
se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje
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dejavnosti na področju športa in so lastniki
športnih objektov oziroma investitorji novogradnje, rekonstrukcije, adaptacije ali vzdrževalnega dela na športnih objektih ali prosilci za pridobitev dokumentacije za gradnjo
športnih objektov.
2.2. Finančni pogoji soﬁnanciranja: pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije oziroma največ 50%
predračunske vrednosti celotne investicije
pri malih investicijah, katerih predračunska
vrednost ne presega 15 mio SIT.
2.3. Ostali pogoji soﬁnanciranja
Prednost pri izboru bodo imele nepridobitne športne organizacije.
Med kandidati, ki so že prejeli sredstva
fundacije, imajo prednost pri izboru tisti, ki
so uspešno realizirali dodeljena sredstva
fundacije.
2.3.1. Za soﬁnanciranje novogradenj in rekonstrukcij športnih objektov lahko kandidirajo
investitorji, ki predložijo projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja in dokument identiﬁkacije investicijskega projekta (DIIP) in drugo
dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni
metodologiji za izdelavo programov za javna
naročila investicijskega značaja (Uradni list
RS, št. 82/98). Investitorji morajo predložiti
gradbeno dovoljenje najkasneje do 31. 8. v
letu, za katerega kandidirajo za sredstva.
Za soﬁnanciranje adaptacij in vzdrževanj
športnih objektov lahko kandidirajo investitorji, ki predložijo dokument identiﬁkacije
investicijskega projekta (DIIP) ter drugo dokumentacijo v skladu z uredbo, navedeno v
prejšnjem odstavku, in projekt za pridobitev
gradbenega dovoljenja oziroma potrdilo pristojnega upravnega organa, da gradbeno
dovoljenje ni potrebno.
Za soﬁnanciranje projektiranja gradenj
športnih objektov lahko kandidirajo investitorji, ki predložijo idejni projekt.
Za dokazovanje javnega interesa v investicijah, ki bodo kandidirale za sredstva
fundacije, je treba predložiti program nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne zveze ali občine, ki je potrjen s
strani pristojnega organa in iz katerega bo
razvidna vloga, položaj in pomen športnega
objekta in investicije.
Investitorji morajo s sredstvi, pridobljenimi s strani fundacije, razpolagati v skladu z
zakonom, ki ureja javna naročila. V 30 dneh
po pridobitvi uporabnega dovoljenja morajo
pri ministrstvu, pristojnem za šport, vložiti
popolno vlogo za vpis športnega objekta, na
katerem je bila izvedena soﬁnancirana investicija, v razvid športnih objektov (Pravilnik
o vodenju razvida športnih objektov, Uradni
list RS, št. 50/99).
Za soﬁnanciranje programov v okviru
projekta obnove ali novogradnje zunanjih
športnih površin lahko kandidirajo prosilci s
programi investicij v obnovo ali novogradnjo
zunanjih športnih površin, katerih predračunska vrednost ne presega 15 mio SIT.
Prednost pri soﬁnanciranju gradnje športnih objektov bodo imeli programi:
– ki bodo prednostno razvrščeni v programu investicij nacionalnih panožnih športnih zvez in hkrati opredeljeni v programu
investicij na področju športa v občinah,
– ki bodo namenjeni različnim športnim
dejavnostim (tekmovalnemu športu, športni
rekreaciji, šolskemu in študentskemu športu) in več športnim panogam,
– katerih investicije imajo večji športni
standard,
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– ki investirajo v aktivne športne površine.
Za soﬁnanciranje programa v okviru projekta subvencioniranja obresti od posojil za
gradnjo športnih objektov lahko kandidirajo
investitorji športnih objektov, ki so najeli posojilo pri poslovnih bankah.
Prosilci za subvencioniranje obresti morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje:
– predračunska vrednost investicije mora
biti najmanj 50 mio SIT,
– med viri ﬁnanciranja morajo imeti zagotovljenih najmanj 30% lastnih sredstev,
– višina posojila znaša največ 50% predračunske vrednoti,
– ne smejo biti v stečajnem postopku,
prisilni poravnavi ali likvidaciji.
Prosilci za subvencioniranje obresti od
posojil za gradnjo športnih objektov morajo
predložiti:
– kreditno pogodbo in obračun bančnih
obresti, če že imajo posojilo, oziroma izračun predvidenih bančnih obresti,
– bonitetno poročilo (z izjemo lokalnih
skupnosti in investitorjev, ki že imajo odobreno posojilo).
Sredstva bodo izvajalcem izplačana za
plačilo realnih obresti, ki bodo zapadle v letu
2006 in do 31. 12. 2010. Višina subvencije
obrestne mere za posameznega investitorja lahko znaša do 100% višine realnih obresti.
2.3.2. V primeru nenačrtovanih prilivov
sredstev fundacije lahko fundacija na podlagi sklepa sveta fundacije izvajalcem letnega
programa fundacije enostransko spremeni
dinamiko soﬁnanciranih sredstev.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov: Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. novembra 2005. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
prostorih fundacije.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov prejemnika),
– pripis “javni razpis” in
– identiﬁkacijska številka, če je obrazec
izpolnjen prek spletnih strani fundacije, oziroma pripis »gradnja športnih objektov«.
4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2006 za področje gradnje športnih objektov;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Kandidati za sredstva fundacije obrazce izpolnijo prek naslova spletnih strani
http://www.fundacijazasport.org, predpisane obrazce in navodila za pripravo vloge pa
lahko proti plačilu prejmejo tudi na sedežu
fundacije vsak dan od 10. do 12. ure.
Postopek elektronskega izpolnjevanja
obrazca je podrobneje opisan na spletnih
straneh fundacije.
5. Informiranje kandidatov: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko kandidati
fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov info@fundacijazasport.org oziroma ustno na tel.
01/236-25-22, vsak dan med 10. in 12. uro.
Kontaktna oseba je Aleksandra Blagojević.
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6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni po
končanem razpisnem roku. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave
in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne
pogoje. Vse nepravočasno poslane ali oddane vloge bodo zavržene, o čemer bodo
kandidati obveščeni. Če razpisna komisija
ob odpiranju vloge ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju
pogojev, tako vlogo zavrne in o tem obvesti
kandidata.
Izvajalce letnega programa fundacije izbere svet fundacije na podlagi meril za izbor
izvajalcev, določenih v pravilniku, in predlogov strokovne komisije fundacije za gradnjo
športnih objektov.
Strokovna komisija fundacije bo pravočasno prispele in popolne vloge vrednotila
po modelu vrednotenja programov na področju gradnje športnih objektov, objavljenem na spletnih straneh fundacije. Med
vrednotenjem vlog lahko strokovna komisija od kandidatov zahtevajo dodatne informacije, podatke in neodvisna strokovna
mnenja na stroške kandidata. Če kandidat
zahtevanih dodatnih informacij ne dostavi v
zahtevanih rokih, se svet fundacije odloča
na osnovi znanih podatkov.
Svet fundacije bo po končanem vrednotenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev. Fundacija bo najkasneje do 31. marca 2006 objavila izid javnega razpisa na svojih spletnih
straneh in kandidate pisno obvestila o tem.
Fundacija za šport
Ob-26632/05
Na podlagi 12. člena Pravilnika o merilih
in pogojih za uporabo sredstev fundacije za
ﬁnanciranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 67/98, 88/00 in
79/03) (v nadaljevanju: pravilnik), Fundacija
za ﬁnanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, Ljubljana, Dunajska 51 (v
nadaljevanju: fundacija) objavlja
javni razpis
Fundacije za šport za soﬁnanciranje
športnih dejavnosti, raziskovanja in
razvoja športa ter založništva v športu
v letu 2006
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa je soﬁnanciranje izvajalcev programov športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva
v športu v okvirni višini 1.228,6 mio SIT,
in sicer:
· športne dejavnosti 1.019,738 mio SIT,
od tega:
a) za dejavnosti vrhunskega športa –
programe reprezentanc 425,740.615 SIT,
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport – programe reprezentanc 425,740.615
SIT,
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje
otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo 127,467.250 SIT,
od tega
– za projekt športa med vikendi in med
počitnicami do 50 mio SIT;
– za projekt športa po pouku do 20 mio
SIT;
– za projekt novih množičnih športnorekreativnih prireditev do 20 mio SIT;
– za projekt športnih oddelkov v osnovni
šoli do 25 mio SIT;

– za ostale programe dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne
dejavnosti študentov in športno rekreacijo
do 60 mio SIT;
d) za druge programe 40,789.520 SIT,
od tega;
– za projekt informiranja ljudi o športnorekreativnih dejavnostih na regionalnem ali
širšem področju do 25 mio SIT;
– za projekt promocije športnorekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj
ali rubrik v medijih nacionalnega obsega do
25 mio SIT;
– za projekt muzejske dejavnosti na področju športa do 2,5 mio SIT;
· raziskovanje in razvoj športa 159,718
mio SIT;
· založništvo v športu 49,144 mio SIT,
od tega
– za projekt strokovnih knjig o športno
rekreativni vadbi do 13 mio SIT;
– za projekt strokovnih priročnikov za
starše o športni vadbi in gibalnem razvoju
otrok in mladine do 13 mio SIT;
– za projekt strokovnih publikacij za otroke in mladostnike o športnem obnašanju,
dopingu, higieni, športni prehrani in športni
opremi strokovnih priročnikov za starše o
športni vadbi in gibalnem razvoju otrok in
mladine do 13 mio SIT;
– za ostale programe založništva v športu do 43 mio SIT.
2. Pogoji soﬁnanciranja:
2.1. Usposobljenost prosilca: na razpis
se lahko prijavijo vse pravne osebe javnega
ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa.
2.2. Finančni pogoji soﬁnanciranja
Pridobljena sredstva po tem razpisu lahko predstavljajo:
– pri športni dejavnosti največ 50% vrednosti dejavnosti,
– pri raziskovanju in razvoju športa največ 75% vrednosti programa,
– pri založništvu v športu največ 70%
stroškov.
2.3. Ostali pogoji soﬁnanciranja
2.3.1. Prednost pri izboru bodo imele nepridobitne športne organizacije.
Med kandidati, ki so že prejeli sredstva
fundacije, imajo prednost pri izboru tisti, ki
so uspešno realizirali dodeljena sredstva
fundacije.
2.3.2. Za soﬁnanciranje programov športnih dejavnosti lahko kandidirajo izvajalci, ki
predložijo natančno vsebino programa, delo
strokovnega in organizacijskega kadra, višino načrtovanih materialnih stroškov in ﬁnančni načrt programa.
Za soﬁnanciranje dejavnosti vrhunskega
športa in dejavnosti športne vzgoje otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, lahko kandidirajo le nacionalne
športne zveze za programe reprezentanc,
in sicer, če:
– so pri dejavnosti vrhunskega športa v
programe reprezentanc vključeni športniki
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda;
– so pri dejavnosti športne vzgoje otrok
in mladine v programe reprezentanc vključeni športniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski šport.
Pri izboru programov dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, imajo prednost programi, v katere so vključeni športniki mednarodnega in svetovnega razreda,
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ki so v tekočem letu dosegli pomembnejše
rezultate, oziroma perspektivni športniki in
športniki, usmerjeni v kakovostni in vrhunski
šport, ki so v letu pred tem dosegli pomembnejše rezultate.
Za soﬁnanciranje programov v okviru
projekta športa med vikendi in med počitnicami lahko kandidirajo prosilci s programi
interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki
predstavljajo ponudbo športnih programov
med vikendi in med počitnicami. Programi
morajo biti po vsebini nadgradnja šolskega
programa, tako v športnih panogah, ki jih
opredeljuje učni načrt, kot v ponudbi športnih panog, ki jih ni v učnem načrtu, vendar
ne smejo predstavljati usmerjanja mladih k
vrhunskemu ali kakovostnemu športu.
Za soﬁnanciranje programov v okviru
projekta športa po pouku lahko kandidirajo
prosilci s programi interesne športne vzgoje
otrok in mladine, ki so namenjeni vsem otrokom in mladostnikom ter potekajo takoj po
pouku. Kandidat mora izvajati takšne programe na širšem regionalnem področju na
več šolah. Program mora biti pripravljen na
strokovnih izhodiščih, ki opredeljujejo vadbo
z neselekcionirano populacijo, vendar predstavljajo nadgradnjo šolskega programa.
Program mora vsebovati vadbo več športnih panog za isto skupino vadečih. Na vseh
šolah se izvaja enak program vadbe.
Za soﬁnanciranje programov v okviru
projekta novih množičnih športno-rekreativnih prireditev lahko kandidirajo prosilci s
programi športno-rekreativnih prireditev iz
različnih športnih panog.
Za druge programe lahko kandidirajo
prosilci s programi, katerih namen je:
– informiranje ljudi o športnorekreativnih
dejavnostih na regionalnem ali širšem področju,
– promocija športnorekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj ali rubrik v
medijih nacionalnega obsega,
– muzejska dejavnost na področju športa.
Za projekt muzejske dejavnosti na področju športa lahko kandidirajo le državni
muzeji, opredeljeni z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99).
Pri izboru programov dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne
dejavnosti študentov in športne rekreacije
ter drugih programov imajo ob enakih pogojih prednost programi združenj oziroma
zvez športnih društev. Pri izboru programov
športne rekreacije bodo imeli prednost prosilci s programi množičnih športno-rekreativnih prireditev.
2.3.3. Za soﬁnanciranje programov raziskovanja in razvoja športa lahko kandidirajo prosilci, ki predložijo projekt, iz katerega
mora biti razvidna vsebina in natančni ﬁnančni načrt.
Za soﬁnanciranje nakupa tehnologij, ki
so potrebne za spremljanje in razvoj treninga, ter programov spremljanja in razvoja treninga, morajo izvajalci programov dokazati
prostorske, kadrovske in tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo programov, ter
imeti zagotovljeno najmanj 50% sredstev iz
drugih virov.
Za soﬁnanciranje programov v okviru projekta nakupa tehnologij za izvajanje
programov društev prek nacionalnih športnih zvez lahko kandidirajo krovne športne
organizacije s programi nakupa tehnologij
svojih članic za izvajanje njihovih rednih programov.

Izvajalci manjkajočih programov za
strokovno usposabljanje in izobraževanje
v športu morajo dokazati, da so programi
skladni s 16. in 27. členom Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98). Prednost pri izboru bodo imeli programi, ki usposabljajo
pretežno volunterske športne delavce.
Kandidati za štipendije za usposabljanje
in izobraževanje strokovnih delavcev v športu lahko kandidirajo za štipendije doma in v
tujini. Imeti morajo mnenje ustrezne nacionalne športne zveze. Za domače programe
morajo dokazati, da so skladni s 16. in 27.
členom Zakona o športu. Prednost pri izboru
bodo imeli programi štipendij za programe
strokovnega usposabljanja in izobraževanja
manjkajočih strokovnih delavcev v športu.
Štipendije športnikom se soﬁnancirajo
skladno s pravilnikom Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez o
štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o soﬁnanciranju
štipendij za nadarjene športnike v Republiki
Sloveniji, sklenjenim med ministrstvom, pristojnim za šport, fundacijo in Olimpijskim
komitejem Slovenije – Združenjem športnih
zvez.
Za soﬁnanciranje programov znanstveno
raziskovalnih projektov lahko kandidirajo izvajalci, ki imajo prijavljeni znanstveno raziskovalni projekt soﬁnanciran v okviru pristojnega ministrstva za raziskovalno delo
v športu (aplikativni projekti, CRP) oziroma
tisti, ki bodo to potrdilo lahko predložili do
20. februarja 2006.
2.3.4. Za soﬁnanciranje založništva v
športu lahko kandidirajo tisti, ki predložijo
vsebinski opis dela in natančni ﬁnančni načrt.
Za soﬁnanciranje strokovnih knjig morajo kandidati pred izvedbo soﬁnanciranja
predložiti pozitivno mnenje recenzenta in
pridobiti soglasje fundacije k prodajni ceni
soﬁnanciranega programa. K imenovanju
recenzenta, ki ga predlaga izvajalec javnega
razpisa, daje soglasje svet fundacije.
Za soﬁnanciranje strokovnih in znanstvenih revij oziroma delov revij s strokovno ali
znanstveno tematiko mora kandidat predložiti mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, Fakultete
za šport ali pristojne nacionalne panožne
športne zveze.
Za soﬁnanciranje programov v okviru projekta strokovnih knjig o športno-rekreativni vadbi lahko kandidirajo prosilci s
programi strokovnih knjig o športni vadbi
rekreativcev v različnih športnih panogah,
izdanimi v slovenskem jeziku.
Za soﬁnanciranje programov v okviru
projekta strokovnih priročnikov za starše o
športni vadbi in gibalnem razvoju otrok in
mladine lahko kandidirajo prosilci s programi
strokovnih knjig, ki bodo staršem predstavile telesni in gibalni razvoj otrok, pomen in
načela zdrave vadbe za različne razvojne
stopnje otrok in mladostnikov.
Za soﬁnanciranje programov v okviru
projekta strokovnih publikacij za otroke in
mladostnike o športnem obnašanju, dopingu, higieni, športni prehrani in športni opremi lahko kandidirajo prosilci s programi strokovnih publikacij, ki otroke in mladostnike
seznanjajo z nekaterimi splošnimi športno
teoretičnimi vsebinami (pomen športa, vpliv
športne vadbe na organizem, nevarnosti,
kot so doping, dehidracija, preutrujenost,
poškodbe, nevarnosti pri različnih športih,
športna prehrana, higiena, športno obnaša-
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nje). Publikacije morajo biti pisane v otroku
razumljivem jeziku in biti atraktivno oblikovane.
3. Rok in način prijave
Vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti
ali oddati osebno na naslov Fundacija za
šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 15. novembra 2005. Šteje se, da je
vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v
prostorih fundacije.
Na ovojnici mora biti napisano sledeče:
– naslov prosilca (polni naslov pošiljatelja),
– naslov fundacije (polni naslov prejemnika),
– pripis “javni razpis” in
– identiﬁkacijska številka, če je obrazec
izpolnjen prek spletnih strani fundacije, oziroma področje, na katerem prosilec kandidira.
4. Vsebina vloge
Vloge morajo vsebovati:
– izpolnjen obrazec FŠO 2006 za področje, na katerem kandidira prosilec;
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, navedenih v tem javnem razpisu.
Kandidati za sredstva fundacije obrazce izpolnijo prek naslova spletnih strani
http://www.fundacijazasport.org, predpisane obrazce in navodila za pripravo vloge pa
lahko proti plačilu prejmejo tudi na sedežu
fundacije vsak dan od 10. do 12. ure.
Postopek elektronskega izpolnjevanja
obrazca je podrobneje opisan na spletnih
straneh fundacije.
5. Informiranje kandidatov: vse informacije so na voljo na spletnih straneh fundacije. Za dodatne informacije lahko kandidati
fundacijo zaprosijo pisno na naslov fundacije ali prek elektronske pošte na naslov
info@fundacijazasport.org oziroma ustno na
tel. 01/236-25-22, vsak dan med 10. in 12.
uro. Kontaktna oseba je Aleksandra Blagojević.
6. Postopek obravnave vlog
Datum odpiranja vlog bo v roku 14 dni po
končanem razpisnem roku. Razpisna komisija
bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila, ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje.
Vse nepravočasno poslane ali oddane vloge
bodo zavržene, o čemer bodo kandidati obveščeni. Če razpisna komisija ob odpiranju
vloge ugotovi, da vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokazil o izpolnjevanju pogojev, tako
vlogo zavrne in o tem obvesti kandidata.
Izvajalce letnega programa fundacije izbere svet fundacije na podlagi meril za izbor
izvajalcev, določenih v pravilniku, in predlogov strokovnih komisij sveta fundacije.
Strokovne komisije fundacije bodo pravočasno prispele in popolne vloge vrednotile
po modelih za posamezna področja soﬁnanciranja, objavljenih na spletnih straneh
fundacije. Med vrednotenjem vlog lahko
strokovne komisije od kandidatov zahtevajo
dodatne informacije, podatke in neodvisna
strokovna mnenja na stroške kandidata. Če
kandidat zahtevanih dodatnih informacij ne
dostavi v zahtevanih rokih, se svet fundacije
odloča na osnovi znanih podatkov.
Svet fundacije bo po končanem vrednotenju sprejel sklep o dodelitvi sredstev. Fundacija bo najkasneje do 31. marca 2006 objavila izid javnega razpisa na svojih spletnih
straneh in kandidate pisno obvestila o tem.
Fundacija za šport
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Ob-26787/05
Razpis
za javno objavo za izbiro dobavitelja
za napajalne naprave in razdelilnike
enosmerne napetosti (LOT EA-DC) za
HE Zlatoličje in jez Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: HE Zlatoličje in
jez Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
izdelava tehnične dokumentacije, preizkušanja opreme v tovarni, izdelava in dobava
opreme na gradbišče, nadzor nad montažo,
preizkušanja opreme na gradbišču in zagon
opreme, šolanje osebja za vzdrževanje in
obratovanje ter odprava napak v garancijskem roku za dobavo naslednje opreme:
1. Napajalne naprave in razdelilniki enosmerne napetosti za HE Zlatoličje:
– 2 tranzistorska modularna usmernika
90 A, 400/231 V AC/ 220 V DC,
– 2 hermetično zaprti bateriji 220 V DC,
250 Ah,
– 2 baterijski omarici 220 V DC,
– 1 glavni razdelilnik 220 V DC,
– 1 podrazdelilnik skupnih naprav 220 V
DC,
– 2 podrazdelilnika tehnološke lastne porabe agregata 220 V DC.
2. Napajalne naprave in razdelilniki enosmerne napetosti za jez Melje:
– 2 tranzistorska modularna usmernika
40 A, 400/231 V AC/ 220 V DC,
– 2 hermetično zaprti bateriji 220 V DC,
155 Ah,
– 2 baterijski omarici 220 V DC,
– 1 glavni razdelilnik 220 V DC,
– 3 podrazdelilnike jezovnih naprav
220 V D,
– 1 podrazdelilnik v komandnem prostoru 220 V DC.
3. Roki za dobavo opreme:
– HE Zlatoličje: 4. 5. 2006,
– jez Melje: 4. 5. 2006.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Jože Milič, dipl. inž. gradb., elektronski naslov:
joze.milic@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 10. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen)
z nakazilom na TRR št. 04515-0000337195
pri Nova KBM d.d., s pripisom »Razpis LOT
EA-DC – HE Zlatoličje in jez Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892,
faks 02/30-05-899 do 21. 10. 2005 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 10. 11. 2005 do 12. ure.
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(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
10. 11. 2005 ob 12.15 na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti:
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. imajo stabilno in urejeno ﬁnančno poslovanje;
6. so v zadnjih treh letih izdelali in dobavili najmanj 6 kompletov napajalnih naprav
in razdelilnikov enosmerne napetosti podobnih karakteristik kot so zahtevane za HE
Zlatoličje v tem razpisu.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Ob-26790/05
Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
dizel električne agregate (LOT EA-DA)
za HE Zlatoličje in jez Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: HE Zlatoličje in
jez Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
izdelava tehnične dokumentacije, preizkušanja opreme v tovarni, izdelava in dobava
opreme na gradbišče, preizkušanja opreme
na gradbišču, montaža opreme in zagon
opreme, šolanje osebja za vzdrževanje in
obratovanje ter odprava napak v garancijskem roku za dobavo naslednje opreme:
1. HE Zlatoličje:
– dizel električni agregat 730 kVA, 0,4 kV,
50Hz s pomožno opremo – 1 komplet.
2. Jez Melje:
– dizel električni agregat 180 kVA, 0,4 kV,
50Hz s pomožno opremo – 1 komplet,
– dizel električni agregat 400 kVA, 0,4 kV,
50Hz s pomožno opremo – 1 komplet.
3. Roki za dobavo in montažo opreme:
HE Zlatoličje:
– dobava opreme – 1. 7. 2006,
– zaključek montaže – 9. 10. 2006.
Jez Melje:
– dobava opreme – 4. 5. 2006,
– zaključek montaže – 12. 7. 2006.
4. (a) Polni naslov službe, od katere
se lahko zahteva razpisna dokumentaci-

ja: HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a,
2000 Maribor, telefaks 02/300-58-99, tel.
02/300-58-92, kontaktna oseba: Jože Milič, dipl. inž. gradb., elektronski naslov:
joze.milic@hse-invest.si.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 21. 10. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen)
z nakazilom na TRR št. 04515-0000337195
pri Nova KBM d.d., s pripisom »Razpis LOT
EA-DA – HE Zlatoličje in jez Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/30-05-892,
faks 02/30-05-899 do 21. 10. 2005 ob delovnih dnevih med 8. in 15. uro po predhodni
telefonski najavi in proti predložitvi potrdila
o plačilu.
Cena razpisne dokumentacije ne vključuje stroškov dostave. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti proti predhodni
predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Naročnik ne prevzema nobene
odgovornosti za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 9. 11. 2005 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
9. 11. 2005 ob 12.15 na sedežu Dravskih
elektrarn Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170,
2000 Maribor.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 5% skupne neto
ponudbene cene. Garancija mora veljati še
30 dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: plačilni pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje usposobljenosti:
Usposobljenost za izdelavo in dobavo
opreme ter izvedbo del po tem razpisu bo
priznana vsem ponudnikom, ki:
1. so registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa;
2. niso v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja niso bili pravnomočno obsojeni;
3. zoper njih ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
4. niso bili kaznovani za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma da so posledice sodbe že izbrisane;
5. imajo stabilno in urejeno ﬁnančno poslovanje;
6. so v zadnjih treh letih dobavili in montirali najmanj 10 kosov dizel električnih agregatov moči 180 kVA ali več, od tega vsaj 2
večja od 400 kVA in vsaj 2 večja od 730
kVA.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Št. 41401-00115/2005 0402 Ob-26599/05
Na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), Zakona o izvrševanju proračuna Re-
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publike Slovenije za leto 2004 in 2005 (Ur.
l. RS, št. 130/03), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 108/04) in Odloka o proračunu
Mestne občine Maribor za leto 2005 (MUV
13/05 in 15/05) Mestna občina Maribor objavlja

dokumentaciji) ter izpolnjeval vsa ostala določila razpisa.
Merila za soﬁnanciranje izvajalca informacijsko svetovalne dejavnosti za mlade
(predmet razpisa 2.B):
Sredstva bodo dodeljena vsem vlagateljem prijav za soﬁnanciranje programa izvajalca informacijsko – svetovalne dejavnosti
za mlade, ki bodo izpolnjevali splošne razpisne pogoje, vsaj v minimalnem obsegu
dodatne razpisne pogoje za prijavo v okviru
predmeta razpisa 2.B (minimalni obseg je
določen v razpisni dokumentaciji) ter v celoti
vsa druga določila razpisa.
Izbranemu izvajalcu – koordinatorju informacijsko svetovalne dejavnosti bodo podeljena sredstva v višini največ 30% vseh
razpoložljivih sredstev za soﬁnanciranje
informacijsko – svetovalne dejavnosti za
mlade v okviru tega razpisa. Preostala razpoložljiva sredstva bodo dodeljena izbranim
izvajalcem informacijsko svetovalne dejavnosti praviloma v enakem deležu.
4. Višina razpoložljivih sredstev in rok za
porabo sredstev
Za soﬁnanciranje po tem razpisu je v
proračunu Mestne občine Maribor za leto
2005 predviden obseg sredstev v višini
6,895.900 SIT.
Po tem razpisu dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005 in v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Rok in način prijave na razpis
Rok za oddajo prijave na razpis: prijave
morajo biti oddane v roku 10 dni od objave
razpisa.
Prijave na razpis je potrebno poslati
s priporočeno pošto (ali oddati v vložišču
Mestne občine Maribor) na naslov: Mestna
občina Maribor, Oddelek za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, 2000, Maribor
z oznako na kuverti »ne odpiraj – prijava na
razpis – informacijsko svetovalna dejavnost
za mlade« in navedenim imenom in naslovom pošiljatelja.
Nepravilno označene in odposlane prijave (kuverte) ter po roku prispele prijave
bodo neodprte vrnjene pošiljatelju.
6. Odpiranje in obravnava prijav, sprejemanje odločitev in obveščanje o rezultatih
razpisa
Odpiranje v roku in pravilno posredovanih prijav na razpis ter pregled prijav bo
izvedla strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Maribor. Odločitev o izboru izvajalcev in soﬁnanciranju informacijsko – svetovalne dejavnosti v Mestni občini
Maribor v letu 2005 po tem razpisu sprejme
župan na osnovi predloga navedene komisije. Odpiranje prijav ni javno.
Vse aktivnosti in odločitve v zvezi z razpisom bodo izvedene v skladu s Pravilnikom
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04).
Vlagatelji prijav bodo o rezultatih razpisa
obveščeni predvidoma v roku dvajset dni po
izteku razpisnega roka oziroma v roku osem
dni od odločitve župana. V roku osem dni
od prejema obvestila vlagatelji prijav lahko
vložijo pritožbo na prejeto odločitev. Prejete
pritožbe bo obravnavala strokovna komisija in pripravila tudi predlog odločitev, ki jih
sprejme župan Mestne občine Maribor.
Z izbranimi izvajalci informacijsko svetovalne dejavnosti v Mestni občini Maribor v
letu 2005 bodo sklenjene pogodbe.
7. Dostopnost razpisne dokumentacije in
možnost dodatnih informacij: razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi

javni razpis
za soﬁnanciranje informacijsko
– svetovalne dejavnosti za mlade v
Mestni občini Maribor v letu 2005
1. Ime in sedež naročnika: Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000,
Maribor.
2. Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa:
2.A Soﬁnanciranje izvajalca – koordinatorja dejavnosti informiranja in svetovanja za
mlade v Mestni občini Maribor v letu 2005
(info center);
2.B Izbor in soﬁnanciranje izvajalcev dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade
v Mestni občini Maribor v letu 2005 (info
točke).
Posamezni izvajalec, ki se prijavi na razpis, je lahko izbran za soﬁnanciranje samo
v okviru enega predmeta razpisa (2. A ali
2. B: kot izvajalec – koordinator ali kot izvajalec).
Namen javnega razpisa je izbrati in soﬁnancirati izvajalca – koordinatorja ter izvajalce informiranja in svetovanja za mlade
v Mestni občini Maribor v letu 2005 in na ta
način izbranim izvajalcem omogočiti ustreznejše pogoje za izvajanje dejavnosti in posledično kvalitetnejše izvajanje dejavnosti,
prispevati k nadaljnjemu razvoju ter večji
prepoznavnosti in dostopnosti dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v Mestni
občini Maribor.
3. Razpisni pogoji za prijavo in merila
za izbor
Splošni razpisni pogoji
– na razpis se lahko prijavijo pravne osebe – javni zavodi in druge organizacije, ki
v okviru svoje dejavnosti izvajajo informacijsko – svetovalno dejavnost za mlade v
Mestni občini Maribor;
– na razpis so lahko prijavljeni le neproﬁtni programi informacijsko – svetovalne
dejavnosti za mlade;
– izvajalec, ki se prijavi na ta razpis,
mora dejavnost izvajati v skladu s temeljnimi
načeli informiranja in svetovanja za mlade,
ki jih opredeljuje Evropska listina o informiranju in svetovanju za mlade;
– po tem razpisu se lahko soﬁnancirajo
le programi, za katere izvajalec ne bo prejel sredstev iz drugih virov Mestne občine
Maribor;
– prijave na razpis morajo biti napisane v
slovenskem jeziku, na zahtevanih obrazcih
in opremljene z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami (razpisna dokumentacija).
Dodatni razpisni pogoji, ki jih ob splošnih pogojih morajo izpolnjevati vlagatelji
prijave za izbor in soﬁnanciranje v okviru
točke 2.A predmeta razpisa (izvajalec – koordinator informativno svetovalne dejavnosti za mlade):
– zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade;
– izvajanje celovite dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade (informacije in
svetovanja za čim več področij, aktualnih
za mlade);
– storitve informiranja in svetovanja za
mlade morajo biti za uporabnike brezplačne;

– vlagatelj mora razpolagati s primernimi
delovnimi prostori in opremo, ki omogočajo
dostop do informacij tudi mladim s posebnimi potrebami;
– vlagatelj mora razpolagati s primerno
tehnično opremo, namenjeno informiranju
in svetovanju za mlade;
– vlagatelj mora imeti tiskana gradiva namenjena informiranju in svetovanju mladih
(strokovna periodika in druga strokovna literatura, zloženke in drugi informativni material ipd.) ter aktivno in sproti ažurirano spletno
stran z zbirko podatkov, namenjenih dejavnosti informiranja in svetovanja mladih;
– vlagatelj mora razpolagati s primernimi
kadri za izvajanje dejavnosti informiranja in
svetovanja za mlade;
– vlagatelj mora imeti strokovne reference za izvajanje dejavnosti informiranja in
svetovanja za mlade;
– vlagatelj mora imeti izdelan plan nalog
in aktivnosti, ki jih bo izvajal za namen koordinacije dejavnosti z izvajalci informativno
svetovalne dejavnosti za mlade v Mestni
občini Maribor in širše (druge lokalne skupnosti, Urad za mladino, mednarodne povezave in drugo);
– prednost pri izbiri bodo imeli vlagatelji
prijav, ki bodo imeli soglasje večine izvajalcev informativno – svetovalne dejavnosti za
mlade v Mestni občini Maribor za izvajanje
vloge koordinatorja v Mestni občini Maribor
in so bili uspešnejši na razpisu Urada za
mladino za soﬁnanciranje informativno svetovalne dejavnosti za mlade.
Dodatni razpisni pogoji, ki jih ob splošnih
pogojih morajo izpolnjevati vlagatelji prijave
za izbor in soﬁnanciranje v okviru točke 2.B
predmeta razpisa (izvajalec informativno
– svetovalne dejavnosti):
– zagotavljanje rednega izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade;
– izvajanje čim bolj celovite dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade (informacije in svetovanja za čim več področij,
aktualnih za mlade); v tem okviru je zaželena dodatna specializacija za eno ali več
posameznih področij informiranja in svetovanja za mlade;
– storitve informiranja in svetovanja za
mlade morajo biti za uporabnike brezplačne;
– vlagatelj mora razpolagati s primernimi
delovnimi prostori in opremo, ki omogočajo
dostop do informacij tudi mladim s posebnimi potrebami;
– vlagatelj mora razpolagati s primerno
tehnično opremo, namenjeno informiranju
in svetovanju za mlade;
– vlagatelj mora imeti tiskana gradiva namenjena informiranju in svetovanju mladih
(strokovna periodika in druga strokovna literatura, zloženke in drugi informativni material ipd.) ter aktivno in sproti ažurirano spletno
stran z zbirko podatkov, namenjenih dejavnosti informiranja in svetovanja mladih;
– vlagatelj mora razpolagati s primernimi
kadri za izvajanje dejavnosti informiranja in
svetovanja za mlade.
Merila za soﬁnanciranje
Merila za soﬁnanciranje izvajalca – koordinatorja informacijsko svetovalne dejavnosti za mlade (predmet razpisa 2.A):
Izbran in soﬁnanciran bo vlagatelj prijave, ki bo izpolnjeval splošne razpisne pogoje, v večjem obsegu presegal minimalne
dodatne razpisne pogoje za prijavo v okviru predmeta razpisa 2.A (obseg minimalnih
dodatnih pogojev je opredeljen v razpisni
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z razpisom lahko zainteresirani dobijo na
sedežu Mestne občine Maribor, Oddelek
za družbene dejavnosti, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, vsak delovni dan med 8.
in 15. uro, soba III-357, celoten razpis z
razpisno dokumentacijo je dosegljiv tudi
na spletnih straneh Mestne občine Maribor
www.maribor.si. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom zainteresirani lahko prejmejo na
istem naslovu (Matejka Škrinjar, soba 349,
tel. 22-01-300).
Mestna občina Maribor
Ob-26633/05
Na podlagi 8. in 20. člena Odloka o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radlje ob
Dravi (MUV, št. 18/04 in 17/05) in 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.
l. RS, št. 32/93) objavlja Občina Radlje ob
Dravi
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
izbirne gospodarske javne službe
oglaševanja v Občini Radlje ob Dravi
1. Koncendent: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
2. Predmet koncesije: predmet koncesije
je izbirna gospodarska javna služba oglaševanja. Oglaševalski objekti za izvajanje
oglaševanja so veliki panoji, svetlobne vitrine in stolpi ter obešanke na drogovih javne
razsvetljave. Koncesija se izvaja na območju
Občine Radlje ob Dravi, in sicer na lokacijah
in v skladu s pogoji, ki so določeni v Odloku
o plakatiranju in oglaševanju v Občini Radlje
ob Dravi (MUV, št. 18/04 in 17/05).
3. Pogoji za pridobitev koncesije: interesent za pridobitev koncesije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je ﬁzična ali pravna oseba, ki je v
Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet te koncesije;
– da ima poravnane davke, prispevke in
ostale obveznosti;
– da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek;
– da mu v zadnjih petih letih pred objavo
javnega razpisa ni bila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet koncesije;
– da izkaže kadrovsko in organizacijsko
sposobnost za izvajanje koncesije;
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije;
– da prevzame odgovornost za škodo,
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije povzročil tretji osebi.
4. Elementi prijave na razpis:
– redni izpisek o vpisu pravne osebe v
sodni register, ki ga izda pristojno okrožno
sodišče oziroma potrdilo o vpisu v vpisnik
samostojnih podjetnikov, ki ga izda pristojni
davčni urad Davčne uprave Republike Slovenije, in ni starejše od 3 mesecev;
– potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznostih, ki ga izda pristojni
davčni urad Davčne uprave Republike Slovenije in ne sme biti starejše od 30 dni;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, ki ga izda pristojno
okrožno sodišče oziroma pristojni davčni
urad Davčne uprave Republike Slovenije in
ne sme biti starejše od 30 dni;
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– potrdilo o nekaznovanju, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– dokazila o kadrovski in organizacijski
sposobnosti za izvajanje koncesije;
– dokazila o izkušnjah na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije (reference);
– bančna garancija;
– izjava o prevzemu odgovornosti za
škodo;
– izjava o sprejemu razpisnih pogojev.
5. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za obdobje petih let z možnostjo
podaljšanja.
6. Rok za prijavo: ponudnik izpolnjeno
prijavo na obrazcu »Prijava na javni razpis«,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije z
vsemi zahtevanimi prilogami v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
podelitev koncesije za oglaševanje« ter s
ﬁrmo in sedežem ponudnika vloži na Občini
Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360
Radlje ob Dravi, do vključno 28. 10. 2005
do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 28. 10.
2005 ob 13. uri v sejni sobi Občine Radlje
ob Dravi, soba 313/III. Pri odpiranju ponudb
smejo biti navzoči ponudniki ali njihovi predstavniki s pisnim pooblastilom ponudnika.
7. Postopek in rok za izbor koncesionarja: postopek za izbiro koncesionarja bo vodila posebna komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija bo v roku 30 dni po poteku roka za
vložitev opravila izbor koncesionarja. Ponudniki bodo o izbiri koncesionarja obveščeni v roku 3 dni od izdaje odločbe.
Koncendent si pridružuje pravico, da glede na javni interes ne sklene koncesijske
pogodbe z nobenim od ponudnikov.
8. Veljavnost ponudbe in veljavnost javnega razpisa: ponudba je veljavna, če je
vložena pravočasno in vsebuje vse zahteve
javnega razpisa.
Javni razpis je veljaven tudi, če se nanj
prijavi samo en ponudnik katerega ponudba
je pravilna.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi.
9. Merila za izbor koncesionarja:
– ponujena višina plačila koncesnine (izhodišče je 10% od vrednosti prihodka oddaje oglaševalskih objektov za namen oglaševanja),
– strokovna, organizacijska in ﬁnančna
usposobljenost ponudnika,
– dosedanje izkušnje ponudnika,
– druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.
10. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo z dnem objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS in po vplačilu
nevračljivega zneska v višini 20.000 SIT
na TRR koncendenta 01301-0100010958,
na sedežu koncendenta: Občina Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob
Dravi, soba 312/III. Odgovorna oseba za dajanje informacij o javnem razpisu je Marjana
Švajger, tajnik občine (tel. 02/887-96-30).
Občina Radlje ob Dravi
Št. 650-00-16/2005
Ob-26838/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04), 10. člena
Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98 in
15/03) in 2. člen Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 103/03 – uradno
prečiščeno besedilo), objavlja Občina Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj

javni razpis
za soﬁnanciranje športnih programov v
Občini Črnomelj za leto 2006
I. Naziv in sedež naročnika: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj.
II. Na razpis za soﬁnanciranje športnih
programov se lahko prijavijo: športna društva, športna zveza, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje
dejavnosti v športu in so splošne koristne
in neproﬁtne, vrtci, osnovne šole, poklicne,
srednje tehniške, srednje strokovne šole in
gimnazije.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Črnomelj,
2. da so registrirani za opravljanje športne dejavnosti,
3. da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
4. redno letno dostavljajo občini podatke
o članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
5. da izpolnjujejo pogoje in merila iz pravilnika, ki so podlaga za vrednotenje športnih programov,
6. da imajo društva in njihove zveze urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon
o društvih.
IV. V letu 2006 bomo soﬁnancirali izvajalcem športnih programov naslednje vsebine:
1. interesna športna vzgoja otrok in mladine,
2. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
3. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
4. kakovostni šport,
5. športna rekreacija,
6. vrhunski šport,
7. šport invalidov,
8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
9. delovanje športne zveze.
V. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
na podlagi Pravilnika o načinu vrednotenja športnih programov in objektov v Občini
Črnomelj.
VI. Predvidena
višina
sredstev:
21,000.000 SIT.
VII. Zainteresirani izvajalci športnih programov lahko dvignejo razpisno dokumentacijo v sprejemni pisarni Občine Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj.
VIII. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: zapečatene kuverte morajo prijavitelji oddati z jasno oznako in napisom
"Javni razpis – Šport 2006, ne odpiraj" na
sprednji strani ter navedbo naziva in naslova prijavitelja na hrbtni strani kuverte. Kot
veljavne bodo upoštevane prijave, ki bodo
pravilno označene prispele do 23. 11. 2005
do 10. ure, v sprejemno pisarno, na naslov:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, kontaktna oseba: Vladka Kostelec
Peteh, tel. 07/30-61-100. Odpiranje prijav
bo 24. 11. 2005.
IX. Izvajalci športnih programov morajo
oddati razpisno dokumentacijo, izpolnjeno
v skladu z navodili iz III. točke razpisne dokumentacije za soﬁnanciranje športnih programov v Občini Črnomelj za leto 2006.
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X. Sklep o dodelitvi ﬁnančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci na podlagi popolnih vlog prejeli v 30 dneh po sprejemu sklepa občinskega sveta o dodelitvi ﬁnančnih
sredstev.
XI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o soﬁnanciranju športnih programov.
Občina Črnomelj

Komen 86, 6223 Komen do vključno srede
2. 11. 2005 do 12. ure. Ovojnice morajo biti
ustrezno označene z napisom »Ne odpiraj
– javni razpis – kmetijstvo« (na ovojnici je
potrebno navesti kateri ukrep). Prepozno
prispele vloge se zavrže. Vlagatelji nepopolnih vlog bodo (pisno ali ustno – v primeru manjših dopolnitev) pozvani k dopolnitvi
vloge. Vloga, ki je vlagatelj v predpisanem
roku ne dopolni, bo zavrnjena.
Vlagatelji morajo k vlogi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, komisija pa lahko
zahteva predložitev dodatne dokumentacije.
Vlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v
roku 30 dni od dneva odpiranja vlog.
Župan bo o dodelitvi sredstev odločal
s sklepom na podlagi predloga odbora. Za
ukrepa C in E bodo upravičenci z občino
sklenili ustrezne pogodbe.
Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 05/731-04-50; kontaktna oseba
je Andreja Š. Škapin.
Občina Komen

Št. 41412-07/05-3
Ob-26839/05
Na podlagi Odloka o proračunu za leto
2005 (Ur. l. RS, št. 56 z dne 10. 6. 2005),
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v občini Komen (Ur. l. RS, št. 54
z dne 20. 5. 2004) ter sklepa občinskega
sveta št. 06202-16/05-1 z dne 29. 9. 2005,
Občina Komen objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov za
ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Komen za leto 2005
I. Predmet razpisa:
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov za ohranjanje in razvoj
kmetijstva in podeželja v občini Komen za
leto 2005. Višina razpisanih sredstev za
ukrepe A B, C, D, E, F, G na proračunski postavki »Podpora kmetijstvu« 04.01.01 znaša
4,400.000 SIT.
Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so ﬁzične osebe s stalnim prebivališčem
na območju Občine Komen ter pravne osebe s sedežem na območju Občine Komen,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost, dopolnilno
dejavnost na kmetiji, ter promocijo in izobraževanje na področju kmetijstva in podeželja, pod pogojem, da ležijo zemljišča, ki jih
obdelujejo in investicije, ki se izvajajo in s
katerimi kandidirajo za dodelitev sredstev po
pravilniku, na območju Občine Komen.
2. Razpisno obdobje za ukrepe A, B, C,
D, E, F, G je od 1. 7. 2004 do 30. 6. 2005.
II. Ukrepi:
A) Soﬁnanciranje stroškov analize zemlje in krme
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev
(iz računa mora biti razvidna vrsta storitve).
Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov analize zemlje ali krme.
B) Soﬁnanciranje prve osemenitve
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev
(iz računa mora biti razvidna vrsta storitve).
Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov osemenitve govejih plemenic in
plemenic drobnice.
C) Zasaditev ali obnova trajnih nasadov
∗ Vinogradi
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad (posajene trsne cepljenke jeseni 2004 ali spomladi 2005),
– minimalno število posajenih sadik je
400,
– najmanjša površina obstoječih vinogradov je 0,2 ha,
– sadijo se lahko le avtohtone kraške
sorte ter sorte, ki so priporočene oziroma
dovoljene v delu Braniške doline, ki spada v
območje Občine Komen,
– nov ali obnovljen vinograd mora biti
zasajen v skladu z občinskimi prostorskimi
akti,
– upravičenec mora imeti za obnovo pridobljeno ustrezno pravico oziroma odločbo
o vpisu napovedi obnove v register.

∗ Sadovnjaki
Pogoji za pridobitev sredstev:
– sredstva pridobi upravičenec za dokončan nasad,
– najmanjša površina obstoječih sadovnjakov je 0,5 ha, najmanjša letna površina
obnove je 0,2 ha,
– nov ali obnovljen sadovnjak mora biti
zasajen v skladu z občinskimi prostorskimi
akti.
Upravičenci vlogi priložijo naslednjo dokumentacijo:
– verodostojne izkaze upravičenih stroškov (računi, situacije; razvidna mora biti
vrsta storitve),
– izjavo, da je vinograd zasajen ali obnovljen jeseni 2004 oziroma spomladi
2005,
– izjavo upravičenca o pridobljenih javnih
sredstvih državne pomoči za isti namen,
– fotokopijo zadnje odločbe vpisa vinograda v register pridelovalcev vina in grozdja, ki ga vodi UE Sežana,
– fotokopijo odločbe o pravici do obnove.
Višina soﬁnanciranja: višina sredstev za
zasaditev oziroma obnovo trajnega nasada
znaša do 30% upravičenih stroškov. Med
upravičene stroške se šteje stroške nakupa
kolov, žice, sadilnega materiala, stroške zemeljskih del ter stroške ﬁzičnega dela.
D) Programi izobraževanja kmetov
Pogoji za pridobitev sredstev: pooblaščeni izvajalci izobraževanja vlogi priložijo
fotokopijo računa o izvedeni storitvi, seznam
udeležencev na izobraževanju (vidno mora
biti število udeležencev iz občine Komen ter
plačilo kotizacije oziroma prispevka za izobraževanje). Posamezniki vlogi priložijo fotokopijo računa za opravljeno izobraževanje
oziroma usposabljanje.
Višina soﬁnanciranja: do 30% upravičenih stroškov izobraževanja (kotizacija oziroma participacija).
E) Soﬁnanciranje dejavnosti strokovnih
društev
Pogoji za pridobitev sredstev: društva
vlogi priložijo dokazilo o registraciji društva,
seznam članov društva na dan 30. 6. 2005
(ločen seznam članov iz Občine Komen),
ﬁnančno ovrednoten program dela za leto
2005, poročilo za leto 2004.
Višina soﬁnanciranja: do 30% ﬁnančno
ovrednotenega dela (programi oziroma prireditve ter izdaja publikacij).
F) Soﬁnanciranje zavarovanja proti elementarnim nesrečam
Pogoji za pridobitev sredstev: posamezniki vlogi priložijo fotokopijo sklenjene zavarovalne police za zavarovanje trajnih nasadov, poljščin ali vrtnin ter fotokopijo potrdila
o plačilu premije.
Višina soﬁnanciranja: do 30% stroškov
zavarovalne premije.
G) Testiranje škropilnic
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec vlogi priloži račun za izvedeno storitev
(iz računa mora biti razvidna vrsta storitve).
Višina soﬁnanciranja: do 50% upravičenih stroškov testiranja škropilnic.
III. Rok, v katerem morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev po tem razpisu
in opremljenost ovitka:
Vloga na obrazcu, ki ga prosilci dobijo
v sprejemni pisarni Občine Komen, Komen
86, 6223 Komen, na Kmetijsko svetovalni
službi Sežana, ter na spletni strani občine Komen www.komen.si., mora v zaprtih
ovojnicah dospeti na naslov Občina Komen,
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Št. 4147-36/2005
Ob-26840/05
Mestna občina Koper v skladu z določili
6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh
v starem mestnem jedru Kopra (Uradni list
RS, št. 57/05) in na podlagi Odloka o proračunu MOK za leto 2005 (Uradni list RS, št.
140/04) objavlja
javni razpis
za subvencioniranje obnov fasad in
streh v starem mestnem jedru Kopra
1. Namen javnega razpisa
Namen javnega razpisa je vzpodbujanje
obnov hiš v starem mestnem jedru Kopra v
smislu urejenosti zunanjega videza mesta,
oživljanja starega mestnega jedra in izpolnjevanje dolžnosti ohranjanja in vzdrževanja
kulturne dediščine starega mestnega jedra
Kopra kot spomenika v celoti.
Območje starega mestnega jedra obsega vse zgradbe od vhoda v mesto in so
locirane na/znotraj Vojkovega nabrežja, severne obvoznice in Pristaniške ulice.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh na
hišah, ki so v lasti ﬁzičnih oseb v starem
mestnem jedru Kopra. Mestna občina Koper
bo dodelila določen% proračunskih sredstev
za obnovo fasad in streh in sicer v letu 2005
in v naslednjih letih.
3. Sredstva in višina subvencioniranja
Višina sredstev za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru
Kopra se bo določila v vsakoletnem proračunu Mestne občine Koper.
V letu 2005 se na osnovi sprejetega proračuna Mestne občine Koper za izvedbo
celotnega postopka obnove fasad in streh
v starem mestnem jedru Kopra, razpisuje
36,000.000 SIT.
V okviru vsakoletnih predvidenih proračunskih sredstev se bodo subvencionirale
obnove fasad in streh glede na sprejeto
prednostno listo.
Obnova streh in fasad se na osnovi tega
razpisa v letu 2005 subvencionira v višini
40% pogodbenih del.
Mestna občina Koper bo za vsako posamezno leto določila višino% subvencije,
glede na razpoložljivo višino sredstev in glede na število prosilcev.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
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– polnoletni občani državljani Republike
Slovenije (ﬁzične osebe);
– ﬁzične osebe, ki so lastniki ali solastniki
stavb v starem mestnem jedru Kopra;
– lastniki oziroma solastniki stavb morajo
imeti poravnane vse ﬁnančne obveznosti do
Mestne občine Koper.
5. Vsebina prijave
Prijava mora vsebovati:
– izpolnjeno vlogo za dodelitev subvencije na predpisanem obrazcu Mestne občine
Koper;
– lokacijsko informacijo ali potrdilo, da je
bila podana vloga za izdajo le-te;
– navedbo lokacije s priloženimi fotograﬁjami stavbe in disketo z digitalnim fotografskim posnetkom stavbe;
– kolikor zainteresirani sam izbere izvajalca del, mora priložiti strokovno izdelan
popis potrebnih del z oceno vrednosti in
predračun predvidenih del;
– dokazila o lastništvu oziroma solastništvu stavbe (zemljiškoknjižni izpisek) in načrt parcele (mapna kopija) ter načrt etažne
delitve (če je že narejen);
– notarsko overjeno izjavo solastnikov stavbe, da soglašajo z obnovitvenimi
deli in notarsko overjeno izjavo upravičenca do subvencije o zagotovitvi preostalih
60% sredstev potrebnih za obnovo fasade
in strehe.
6. Merila za uvrstitev na prednostno listo
Prijave bo pregledala in ocenila Komisija
za izvedbo in nadzor postopka obnov fasad
in streh v starem mestnem jedru Kopra, ki
bo prosilce uvrstila na prednostno listo po
naslednjih kriterijih:
a) Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti:
– velik pomen (objekti I. kategorije) – 30
točk,
– srednje velik pomen (ostale kategorije)
– 10 točk.
b) Objekti, katerih fasade ali strehe so
nevarne za okolico in mimoidoče:
– močno odpadanje ometov in zamakanje strehe, ki že ogroža varnost stavbe – 30
točk,
– delno odpadanje ometa na posameznih mestih – 10 točk,
– poškodbe na ometih ali njihova močna
onesnaženost – 5 točk.
c) Objekti, ki imajo na fasadah ali strehah
neustrezne arhitekturne rešitve ali motečo
infrastrukturno napeljavo, vključno z vsemi
sodobnimi infrastrukturnimi dodatki:
– neustrezne arhitekturne rešitve – 15
točk,
– moteča infrastrukturna napeljava – 5
točk.
d) Objekti s starejšo izvedbo fasade ali
strehe:
– nad 50 let – 10 točk,
– od 25 do 50 let – 5 točk.
e) Lega stavbe ob predelu, ki je že delno
urejen:
– lega stavbe v predelu, ki je že delno
urejen (lega obsega stavbo na desni in levi
strani ter čez ulico ali trg) – 15 točk,
– lega blizu že obnovljenih stavb ali ob
novo urejenih ureditvah javnih površin, ki so
oddaljene manj kot 30 m – 10 točk,
– lega blizu že obnovljenih stavb ali ob
novo urejenih ureditvah javnih površin, ki so
oddaljene manj kot 60 m – 5 točk.
f) Stavba, ki se nahaja v eni od navedenih ulic:
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– Čevljarska ulica, Kidričeva ulica, Župančičeva ulica ali Pristaniška ulica – 10
točk.
g) Pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto):
– če se v stavbi opravlja dejavnost – 10
točk.
h) Doba čakanja na prednostni listi:
– za vsako leto čakanja na prednostni
listi – 5 točk.
Večje število doseženih točk pomeni višjo uvrstitev na prednostno listo.
7. Kraj in rok za oddajo prijav
Pisne prijave je potrebno predložiti na
naslov Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine Verdijeva 10, 6000 Koper s pripisom »Javni razpis za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem mestnem jedru
Kopra 2005 – Ne odpiraj«.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
z dnem objave tega razpisa in je odprt do
preklica.
Pri sestavi prednostne liste bodo upoštevane popolne vloge, ki bodo prispele v
roku 20 dni od objave razpisa. Prednostna
lista bo objavljena v sredstvih javnega obveščanja.
O uvrstitvi na prednostno listo bodo upravičenci prejeli sklep o uvrstitvi na prednostno listo v roku 15 dni od izteka roka za oddajo prijav.
Mestna občina Koper bo izdelala prednostno listo za vsako proračunsko leto
posebej. Prednostna lista bo objavljena v
sredstvih javnega obveščanja praviloma
najkasneje do meseca maja za tekoče leto.
Na prednostno listo za tekoče leto se bodo
uvrstile vloge, ki bodo prispele na zgornji naslov najkasneje do meseca aprila tekočega
leta. Upravičenci, ki so bili uvrščeni na prednostno listo in jim v tekočem letu niso bila
odobrena sredstva za subvencioniranje, so
neposredno uvrščeni na prednostno listo za
naslednje leto. Vsak upravičenec, ki je uvrščen na prednostno listo, je dolžan obvestiti
Mestno občino Koper, Komisijo za izvedbo
in nadzor postopka obnov fasad in streh v
starem mestnem jedru Kopra, o morebitnih
spremembah (npr. lastništvo).
Pri pripravi prednostne liste za proračunsko leto 2005 bodo upoštevane popolne vloge, ki bodo prispele v roku 15 dni od objave
razpisa. Prednostna lista za leto 2005 bo
objavljena v sredstvih javnega obveščanja.
8. Koriščenje odobrenih sredstev: z
upravičenci s prednostne liste za subvencioniranje obnov fasad in streh v starem
mestnem jedru Kopra, bo Mestna občina
Koper sklenila ustrezne pogodbe o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo
fasade in strehe, v katerih se bodo določile
medsebojne obveznosti in pravice.
9. Uporaba pravilnika: glede postopka
pridobitve subvencij in za pogoje pridobitve, ki niso posebej določeni v tem razpisu,
se uporablja Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh
v starem mestnem jedru Kopra (Ur. l. RS,
št. 57/05).
10. Dodatna pojasnila: dodatna pojasnila
lahko zainteresirani dobijo na naslovu: Mestna občina Koper, Urad za nepremičnine,
Verdijeva 10, 6000 Koper, tel. 05/66-46-286.
Razpisna dokumentacija in obrazec vloge
lahko zainteresirani prevzamejo v sprejemni
pisarni Mestne občine Koper (pritličje desno) v času uradnih ur, v ponedeljek, sredo
in petek od 8. do 12. ure in v sredo od 14.

do 17. ure, objavljena pa sta tudi na spletni
strani Mestne občine Koper: www.koper.si.
Mestna občina Koper
Ob-26619/05
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 45., 46. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št.
12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja
Radgona (Ur. l. RS, št. 67/01), Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
I. Predmet prodaje:
1. Zemljišče v Vratji vasi (pri kapelici) v
izmeri 1118 m2, parc. št. 473/4 k.o. Vratja
vas, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 503.100 SIT.
2. Zemljišče v Segovcih (pri Bradaču) v
izmeri 1801 m2, parc. št. 547/2, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3,234.524 SIT.
3. Zemljišče v Segovcih (pri Zemljiču) v
izmeri 2063 m2, parc. št. 584/8, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2,372.450 SIT.
4. Zemljišče v Segovcih (pri Zemljiču) v
izmeri 2197 m2, parc. št. 584/7, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2,526.550 SIT.
5. Zemljišče v Segovcih (pri Zemljiču) v
izmeri 2227 m2, parc. št. 584/4, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2,561.050 SIT.
6. Poslovno – stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri
318 m2, s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186 m2 in gospodarskim poslopjem v
velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7,
obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 12,846.627,86
SIT. Po zemljišču poteka dostopna pot do
t.i. Fidlerjeve kleti, ki jo uporablja podjetje
Radgonske gorice d.d. iz Gornje Radgone.
Služnost dostopa se po odprodaji ohrani,
kar se uredi v kupoprodajni pogodbi. Poslovno – stanovanjskega objekta ni možno
porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta, prednja stran objekta
gledano iz Jurkovičeve ulice pa mora zadržati sedanji zunanji videz.
7. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku) v
izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 1,193.617,98 SIT.
8. Zemljišče na Grajskem hribu v Gornji Radgoni (pri Golarju) v izmeri 1264 m2,
parc. št. 439/1, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
2,113.408 SIT.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
davka na promet nepremičnin ali DDV za
zemljišča iz točke 1, 2, 3, 4, 5, 7 in 8 komunalnega prispevka, stroškov izvedbe
in navezave komunalnih naprav in ostale
infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in
telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe pod naslednjimi
pogoji:
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– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe
v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino
prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali
razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki
za nepremičnino ponudi višjo ceno od izhodiščne.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 17. 10.
2005 do 15. ure na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, z oznako: »Javni razpis – Ponudba za odkup – ne odpiraj«.
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob
12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo o
prodaji.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
02/564-38-38, kontaktna oseba Andrej Subašič. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občine Gornja Radgona

– pod a) za stavbno zemljišče v Radovljici, k.o. Predtrg 5,038,000 SIT;
– pod b) za poslovne prostore v Kropi
10,427.413 SIT.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805
sklic:
– pod a) 1228-720001-1;
– pod b) 1228-720001-2.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba bo v torek 25. 10. 2005 v
mali sejni dvorani Občine Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, in sicer:
– pod a) ob 13. uri;
– pod b) ob 14. uri.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je potrebno nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805 sklic:
– pod a) 1228-720001-1;
– pod b) 1228-720001-2.
Pred pričetkom javne dražbe se mora
dražitelj izkazati s potrdilom o plačilu kavcije.
Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju
vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem pa
bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od
dneva dražbe.
6. Pogoji in sodelovanje
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji oziroma ﬁzične osebe, ki so državljani RS.
Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico (ﬁzične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali ﬁzično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Pooblaščenci morajo pred pričetkom
dražbe predložiti pisno pooblastilo.
7. Sklenitev pogodbe: z izbranim dražiteljem se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če
izbrani dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja oziroma ponudnika, Občina Radovljica
zadrži njegovo kavcijo.
8. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi
kupec.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe.
Komisija za izvedbo javne dražbe bo
dražbo izvedla v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03).
9. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah inte-

Ob-27110/05
Občina Postojna objavlja
javni razpis
za oddajo proﬁtnega stanovanja v
najem
I. Predmet razpisa:
A) štirisobno stanovanje v visokem pritličju stanovanjske hiše na naslovu Ul. Vilka
Kledeta 3 v Postojni, v izmeri 81,51 m2.
II. Pogoji najema: stanovanje je vseljivo takoj in se oddaja za dobo enega leta

z možnostjo podaljšanja pogodbe. Varščina za najem znaša tri mesečne najemnine, plačati pa jo je potrebno pred vselitvijo.
Varščina se po poteku najemnega razmerja
najemniku vrne.
III. Višina najemnine: izhodiščna najemnina za mesec september 2005 znaša
67.000 SIT. Najemnina je vezana na EURO
in se usklajuje na enak način kot neproﬁtne
najemnine.
IV. Druga določila: interesenti za najem
stanovanja morajo poleg podatkov o najemniku in osebah, ki bodo z njim uporabljale
stanovanje in višini ponujene mesečne najemnine, vlogi predložiti še potrdilo o izplačanih zadnjih treh bruto plačah zase in za vse
bodoče uporabnike.
V. Kriteriji za izbiro: v primeru, da bo interesentov za najem stanovanja več, bodo
pri oddaji upoštevani kriteriji: višina ponujene najemnine, materialno stanje vlagatelja
in bodočih uporabnikov, ki bodo skupaj z
njim uporabljali stanovanje, stalno prebivališče na območju Občine Postojna.
VI. Oddaja vloge
Vlogo lahko prosilci dvignejo v sprejemno informacijski pisarni Občine Postojna.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do
vključno 14. 10. 2005 do 12. ure na naslov
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna (razpis proﬁtna).
V primeru oddaje vloge po pošti, se šteje
vloga za pravočasno, kolikor je oddana kot
priporočena dne 14. 10. 2005.
Za določitev seznama upravičencev
bodo upoštevane le popolne pisne vloge.
Nepopolno vlogo lahko udeleženec razpisa
dopolni v 5 dneh po ustnem ali pisnem obvestilu, sicer se te vloge kot nepopolne ne
obravnavajo.
Občina Postojna si pridržuje pravico, da
najemne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom.
Občina Postojna

Javne dražbe
Št. 46505-2/2005
Ob-26587/05
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 26. seje Občinskega sveta občine Radovljica z dne 21. 9. 2005 ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-46-84.
2. Predmet prodaje:
a) prodaja stavbnega zemljišča, parc. št.
284/3, travnik v izmeri 221 m2, vlož. št. 804
k.o. Predtrg;
b) poslovni prostori bivše kuhinje, delilnice hrane in pomožnih prostorov v kleti in pritličju v poslovni coni podjetja novi Plamen v
Kropi v izmeri 315 m2: parc. št. 444/11, stavba v izmeri 188 m2, pripisani pri vlož. št. 888
k.o. Kropa v Kropi. Območje je namenjeno
proizvodni dejavnosti.
3. Izklicna cena za prodajo nepremičnin
znaša:

Stran

Stran

7400 /

Št.

89 / 7. 10. 2005

resenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46,
v delovnih dneh od 10. 10. 2005 do 21. 10.
2005 od 10. do 12. ure.
10. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.
Občina Radovljica
Št. 46502-1/2005
Ob-26588/05
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02), 39.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje ter sklepov Občinskega
sveta občine Trebnje, sprejetih na 18. redni
seji dne 27. 6. 2005, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje
Predmet prodaje so nepremičnine, last
Občine Trebnje, ki se nahajajo v zazidalnem
načrtu Obrtna cona Trebnje (Odlok o zazidalnem načrtu za območje T 6 – 2 »Obrtna
cona Trebnje«, objavljen v SDL, št. 10/89 in
Odlok o spremembah odloka o zazidalnem
načrtu za območje T 6 – 2 »Obrtna cona
Trebnje«, objavljen v Ur. l. RS, št. 53/01):
– parc. št. 593/8 gozd v izmeri 1320 m2,
– parc. št. 593/6 gozd v izmeri 637 m2,
– parc. št. 593/4 gozd v izmeri 4603 m2,
– parc. št. 1136/6 pot v izmeri 226 m2,
– parc. št. 591/15 gozd v izmeri 1415 m2
k.o. Medvedje selo.
Zemljišča se prodajajo kot celota. Izklicna cena je 76,293.903 SIT, kar pomeni
9.303 SIT/m2. V ceni ni vključen davek na
dodano vrednost.
Možna je tudi prodaja posameznih delov
zemljišč, na podlagi katerih je možno oblikovati gradbene parcele.
Prednost pri nakupu ima tisti, ki kupi vsa
zemljišča skupaj kot celoto.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. 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.
V. Način in rok plačila kupnine
Kupnino kupec poravna na transakcijski
račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133
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 bodo
kupcu nepremičnine izročile v posest ter bo
v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljenih nepremičnin.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
se bo vršila dne 3. 11. 2005 v mali sejni sobi
Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, z začetkom ob 11. uri.
VII. 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:
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– 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, overjeno pri notarju. Organizator bo
pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01330-0100016133 s
sklicem, za namen javna dražba – obrtna
cona.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 3. 11. 2005 do
10. ure na naslovu organizatorja, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št. 2) v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži
le tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. 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.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih
Razpisno dokumentacijo se lahko dvigne
ali naroči po pošti na naslovu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo in obrazec
prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Trebnje pri Bregar Dragu,
tel. 07/34-81-110.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč ogled nepremičnin, ki so predmet
javne dražbe.
Občina Trebnje
Ob-26600/05
Na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
13/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta
občine Zagorje ob Savi št. 362-556/2004 z
dne 30. 6. 2005, Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi, ki jo
zastopa župan Matjaž Švagan, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
II. Predmet javne dražbe je sledeča nepremičnina:
1. neproﬁtno stanovanje št. 27 s pripadajočo kletjo št. 27, v 5. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Cesta 9. avgusta
8e, vpisano v vl. št. 1151, podvložek št.
1151/136 k.o. Zagorje-mesto, v skupni izmeri
40,67 m2, za izklicno ceno 6,456.000 SIT.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih
stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne po-

godbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene
stroške nosi kupec.
III. Stanovanje ni obremenjeno z najemnim razmerjem ter je prosto oseb in stvari.
IV. Nepremičnina, opredeljena v II. točki
te objave bo naprodaj na javni dražbi, ki bo
v četrtek, 27. oktobra 2005 ob 13.30 v sejni
sobi Občine Zagorje ob Savi.
V. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TRR za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURSU-u (to velja le za
pravne osebe in s.p. – dokumenta ne smeta
biti starejša od 30 dni od datuma dražbe),
– fotokopijo osebnega dokumenta (velja
za ﬁzične osebe),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV,
– matično številko (pravne osebe, s.p.)
oziroma EMŠO,
– pisno in notarsko overjeno pooblastilo
v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za
udeležbo na dražbi pooblasti drugo pravno
ali ﬁzično osebo.
Vsak dražitelj mora do vključno srede, 26. oktobra 2005 plačati varščino v višini 10% izklicne cene (t.j. 645.600 SIT).
Varščino je potrebno nakazati na podračun proračuna Občine Zagorje ob Savi št.
01342-0100018358 voden pri UJP Ljubljana
– urad Trbovlje, z navedbo »plačilo varščine
za javno dražbo«. Plačana varščina se bo
kupcu vračunala v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo uspeli, pa bo
brezobrestno vrnjena v osmih dneh po končani dražbi.
VI. Pogodba o prodaji nepremičnine
mora biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni
po zaključku dražbe. V primeru, da se kupec,
ki je na dražbi uspel v 8 dneh od poziva Občine Zagorje ob Savi k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Zagorje ob Savi.
Kupnino za nepremičnino bo kupec moral
poravnati v roku 8 dni po sklenitvi pogodbe.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine
in overitvi pogodbe.
Nakup nepremičnine se opravi po sistemu »videno-kupljeno«, kasnejše reklamacije
ne bodo upoštevane.
VII. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani župana, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
26. oktobra 2005 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 100.000 SIT,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. če je dražitelj samo eden, ki sprejema
izklicno ceno, je nepremičnina prodana za
izklicno ceno,
8. če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene,
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9. če se dražitelj osebno ne udeleži javne
dražbe se šteje, da draži z izklicno ceno po
pogojih razpisa,
10. dražba je končana, ko vodja dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
11. ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, morebitne ugovore reši
takoj vodja dražbe,
12. javna dražba se izvaja v skladu z
Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
VIII. Prodajalec ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti
postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in
brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa
je vrniti varščino brez obresti.
IX. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo, lahko interesenti dobijo v občinski upravi vsak delovni na tel. 03/56-55-700 ali
56-55-714.
Občina Zagorje ob Savi

zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 1743/2 k.o. Koroška vrata
se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je 613.325 SIT.
2. Pogoji javne dražbe
Javna dražba bo ustna v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednica Komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
100.000 SIT.
Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o.
04515-0000651184 odprt pri NKBM d.d.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše
od 30 dni. Fizične osebe pa morajo priložiti
fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na javni
dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na
predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo, predložiti enolično
identiﬁkacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore proti
dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe.
Morebitne ugovore reši voditelj dražbe.
Uspelemu dražitelju se plačana varščina
všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli, se varščina brez obresti vrne v
osmih dneh po končani javni dražbi.
4. Pravila javne dražbe
Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
5. Kraj in čas javne dražbe
Javna dražba se bo vršila v prostorih Javnega podjetja za gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči d.o.o., Grajska ulica 7/III, 2000 Maribor, v torek, 25. 10. 2005, ob 10 uri.
6. Omejitev v postopku razpolaganja:
prodajalec si pridržuje pravico, da ne sklene
prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
7. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno pogodbo v skladu z določili Obligacijskega zakonika najkasneje v mesecu dni po zaključku
javne dražbe. Kupec mora poravnati kupnino
v 8 dneh po podpisu pogodbe. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega
posla. Kolikor kupec ne poravna kupnine
na način in v roku določenem v sklenjeni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto, brez izvedbe posebnega postopka. Če
dražitelj po svoji krivdi ne izpolni obveznosti
iz prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov, se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiškoknjižni predlog.
8. Plačilo stroškov
Kupec se obveže plačati kupnino, 20%
DDV in stroške Javnega podjetja za gospo-

Št. 139
Ob-26728/05
Na podlagi 24. sklepa 30. redne seje
Mestnega sveta Mestne občine Maribor, dne
19. 9. 2005, Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 40.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja za gospodarjenje s
stavbnimi zemljišči (MUV, št. 31/97, 13/98,
13/01) in 5. člena Statuta Javnega podjetja
za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, za
Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, Javno podjetje za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči d.o.o., Grajska
ulica 7, 2000 Maribor, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje so:
1. Zemljišče parc. št. 245 travnik izmeri
177 m2 prip. vl. št. 739 k.o. Brezje, v lasti
Mestne občine Maribor, leži ob Dupleški cesti.
Po lokacijski informaciji Zavoda za prostorsko
načrtovanje št. 35010/00856/2005 0902 SV
z dne 31. 5. 2005 je nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče. Pooblaščeni
ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino ovrednotil na 3,860.000
SIT. V ceni ni zajet 20% DDV. Zemljišče
parc. št. 245 k.o. Brezje se proda na javni
dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena
je 3,860.000 SIT.
2. Zemljišče parc. št. 952 njiva v izmeri 427 m2 prip. vl. št. 2550 k.o. Studenci, v
lasti Mestne občine Maribor, leži v kareju
med Obrežno, Žabotovo in Pinterjevo ulico
in nima dostopa z javne ceste. Po lokacijski
informaciji Zavoda za prostorsko načrtovanje štev. 35010/00800/2005 0902 MC z dne
24. 5. 2005 je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino ovrednotil na 1,432.747,36 SIT.
Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja. V ceni ni zajet 20%
DDV. Zemljišče parc. št. 952 k.o. Studenci
se proda na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je 1,432.747,36 SIT.
3. Zemljišče parc. št. 1736/2 travnik v izmeri 16 m2 k.o. Koroška vrata v lasti Mestne
občine Maribor, leži ob Kočevarjevi ulici. Po

lokacijskih informacijah Zavoda za prostorsko načrtovanje je nepremičnina opredeljena
kot stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetno
nepremičnino ovrednotil na 153.330 SIT. Komunalni prispevek bo zaračunan ob izdaji
gradbenega dovoljenja. V ceni ni zajet 20%
DDV. Zemljišče parc. št. 1736/2 k.o. Koroška
vrata se proda na javni dražbi najboljšemu
ponudniku. Izklicna cena je 153.330 SIT.
4. Zemljišče parc. št. 1503/9 v izmeri 347 m2
prip. vl. št. 347 k.o. Tezno, v lasti Mestne občine Maribor, leži na koncu Jerovškove ulice. Po
lokacijskih informacijah Zavoda za prostorsko
načrtovanje je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino ovrednotil na 2,494.069,44 SIT. V ceni
ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo
zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja.
Zemljišče parc. št. 1503/9 k.o. Tezno se proda
na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je 2,494.069,44 SIT.
5. Zemljišča parc. št. 588/1, 588/2, 591,
594/1, 595/1, 595/2, 597/1, 599/1, 599/2,
600/1, 601/1, 602/1, 1119/7 v skupni izmeri
44.253 m2 vse k.o. Razvanje, v lasti Mestne
občine Maribor, ležijo za trgovskim centrom
Rutar. Za predmetno območje je sprejet Odlok o zazidalnem načrtu za del prostorsko
planske enote Ta 14 P. Predmetna zemljišča
se prodajajo kot celota in ni možna prodaja posamezne parcele. Po lokacijskih informacijah Zavoda za prostorsko načrtovanje
so nepremičnine opredeljene kot stavbna
zemljišča. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetne nepremičnine
ovrednotil na 75 EUR/m2. V ceni ni zajet 20%
DDV. Komunalni prispevek bo zaračunan
ob izdaji gradbenega dovoljenja. Zemljišča
parc. št. 588/1, 588/2, 591, 594/1, 595/1,
595/2, 597/1, 599/1, 599/2, 600/1, 601/1,
602/1, 1119/7 vse k.o. Razvanje se prodajo
na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Bodoči investitor predmetne gradnje istočasno
prevzema zavezo izgradnje dela ceste Ledina in mora predložiti bančno garancijo v
višini 200.000 EUR ob podpisu pogodbe.
Nadalje mora bodoči investitor odkupiti od
Mestne občine Maribor zemljišča parc. št.
619/5, parc. št. 619/4, parc. št. 620/4 vse k.o.
Razvanje oziroma vse morebitene ostanke
parcel po končani izgradnji Ceste Ledina, in
sicer v kompleksu predvidene gradnje.
6. Zemljišči parc. št. 10/1 in parc. št. 10/4
v skupni izmeri 1889 m2 prip. vl. št. 94 k.o.
Ob železnici, v lasti Mestne občine Maribor,
ležita ob Beloruski ulici. Po lokacijskih informacijah Zavoda za prostorsko načrtovanje sta nepremičnini opredeljeni kot stavbni
zemljišči. Pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin je predmetni nepremičnini
ovrednotil na 20,380.000 SIT. Komunalni
prispevek bo zaračunan ob izdaji gradbenega dovoljenja. V ceni ni zajet 20% DDV.
Zemljišči parc. št. 10/1 in parc. št. 10/4 obe
k.o. Ob železnici se prodata na javni dražbi najboljšemu ponudniku. Izklicna cena je
20,380.000 SIT.
7. Zemljišče parc. št. 1743/2 dvorišče v
izmeri 64 m2 prip. vl. št. 1408 k.o. Koroška
vrata, v lasti Mestne občine Maribor, leži med
Kočevarjevo ulico in Koroško cesto. Po lokacijskih informacijah Zavoda za prostorsko
načrtovanje je nepremičnina opredeljena kot
stavbno zemljišče. Pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti nepremičnin je predmetno nepremičnino ovrednotil na 613.325 SIT. V ceni
ni zajet 20% DDV. Komunalni prispevek bo

Stran

Stran

7402 /

Št.

89 / 7. 10. 2005

darjenje s stavbnimi zemljišči v zvezi z postopkom prodaje in sicer v višini 2% od izklicne cene.
9. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo in nadzor prodaje ter
nakupov stavbnih zemljišč lahko do sklenitve
pogodbe postopek prodaje ustavi.
Ogled nepremičnin je možen na kraju
samem. Dodatne informacije lahko dobite na
št. 02/220-14-23 ali 02/220-15-54.
Javno podjetje za gospodarjenje
s stavbnimi zemljišči d.o.o.
Ob-26742/05
Pošta Slovenije, d.o.o. objavlja na podlagi 10. in 33. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in Navodilom za
upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno
glasilo Pošte Slovenije, št. 1/05)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin in opreme
Predmet prodaje so:
1. Poslovni prostor Šempeter v Savinjski
dolini 26, v izmeri 94,23 m2, za izklicno ceno
8,400.000 SIT.
2. Poslovni prostor Hrastnik, Cesta
1. maja 56, v izmeri 130,36 m2, za izklicno
ceno 17,775.531 SIT.
3. Poslovni prostor Beltinci – mansarda,
Ul. Štefana Kovača 2, v izmeri 124,87 m2, za
izklicno ceno 20,824.000 SIT.
4. Poslovni prostor Gornja Radgona, Partizanska cesta 150, v izmeri 205,16 m2, za
izklicno ceno 32,357.776 SIT.
5. Nova Gorica – klet, Kidričeva ulica
19, v izmeri 175,70 m2, za izklicno ceno
20,390.000 SIT.
6. Brestanica – del kleti, Cesta prvih borcev 21, v izmeri 39,60 m2, za izklicno ceno
2,100.000 SIT.
7. Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 8, v izmeri 75,16 m2, za izklicno ceno
15,411.000 SIT.
8. Nezasedeno stanovanje Črna na Koroškem, Center 16, v izmeri 87,18 m2, za
izklicno ceno 12,124.119 SIT.
Dodatni pogoj: odkup opreme v vrednosti
178.370.00 SIT.
9. Nezasedeno stanovanje Hoče, Pohorska cesta 20, v izmeri 41,95 m2, za izklicno
ceno 7,259.148 SIT.
Dodatni pogoj: odkup opreme v vrednosti
18.400 SIT.
10. Nezasedeno stanovanje Slovenska Bistrica, Vošnjakova ulica 2, v izmeri
52,93 m2, za izklicno ceno 4,796.702 SIT.
11. Nezasedeno stanovanje Slovenska
Bistrica, Vošnjakova 2, v izmeri 80,41 m2,
za izklicno ceno 9,537.000 SIT.
12. Nezasedeno stanovanje Mala Nedelja 21, v izmeri 59,34 m2 za izklicno ceno
8,128.433 SIT, dodatni pogoj: odkup opreme
v vrednost 117.500 SIT.
13. Nezasedeno stanovanje Krško, Cesta 4. julija 52a, v izmeri 32,80 m2, za izklicno ceno 3,948.000 SIT.
14. Nezasedeno stanovanje Senovo,
Cesta Kozjanskega odreda 16, v izmeri
71,62 m2, za izklicno ceno 9,678.000 SIT.
15. Nezasedeno stanovanje Kostanjevica
ob Krki, Orožnova ulica 3, v izmeri 57,04 m2
za izklicno ceno 11,902.000 SIT.
16. Nezasedeno stanovanje Ptuj, Mariborska cesta 19, v izmeri 37,94 m2, za izklicno ceno 7,557.000 SIT, dodatni pogoj: odkup
opreme v vrednost 322.850 SIT.
17. Nezasedeno stanovanje Ptuj, Mariborska cesta 19, v izmeri 36,66 m2, za izklic-
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no ceno 7,466.000 SIT, dodatni pogoj: odkup
opreme v vrednosti 275.300 SIT.
18. Nezasedeno stanovanje Ptuj, Mariborska cesta 19, v izmeri 24,90 m2, za izklicno ceno 5,166.000 SIT, dodatni pogoj: odkup
opreme v vrednosti 234.400 SIT.
Pravila javne dražbe:
– javna dražba se bo vršila v sejni sobi
Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10,
Maribor, v četrtek, 27. 10. 2005, ob 12. uri,
– javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj
dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi
je 100.000 SIT,
– vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne
cene nepremičnine (brez vrednosti obveznega odkupa opreme) na TRR Pošte Slovenije, d.o.o. št. 90672-0000040025 pri Poštni
banki Slovenije,
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti,
– dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine,
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine in opreme še predpisan davek
na promet nepremičnin oziroma davek na
dodatno vrednost (za opreme),
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe. Pravne osebe morajo predložiti
potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja,
ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične
osebe morajo predložiti osebni dokument,
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno,
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe,
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi
niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne
v 8 dneh po končani dražbi.
Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati v
roku 30 dni po podpisu in overitvi pogodbe.
Če dobavitelj po svoji krivdi ne izpolni
obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži
varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni:
– za poslovne prostore na tel.
02/449-21-20,
– za stanovanje na tel. 02/449-25-18.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Ob-26579/05
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje, objavlja javni natečaj za prosta
uradniška delovna mesta:
1. Višji svetovalec v Oddelku za okolje
in prostor ter komunalo.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec I, II in III. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri;

– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
2. Višji svetovalec v Oddelku za okolje
in prostor ter komunalo – vodja Službe za
gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in
pravne zadeve.
Delovno mesto višjega svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec I, II in III. Javni
uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji
svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
3. Svetovalec v Oddelku za ﬁnance in
gospodarstvo.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, II in III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom;
Poleg navedenih pogojev pri posameznih
delovnih mestih, morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi
delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi predložiti
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in pisno izjavo, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev; (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno);
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek, zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (potrdilo bo
izbrani kandidat dostavil naknadno);
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, oziroma strokovnega izpita iz upravnega postopka, mora ta
pogoj izpolniti v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Nepravočasne in nepopolne vloge ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na
podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc
ter osebnih razgovorov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki bodo izkazali poznavanje delovanja občinske uprave.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidati bodo delo
opravljali na sedežu Mestne občine Celje,
Trg celjskih knezov 9, Celje.
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Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS,
oziroma od objave na Zavodu za zaposlovanje RS na naslov: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje (Kadrovska služba,
zaprta ovojnica – za javni natečaj-z oznako
zaporedne številke objavljenega delovnega
mesta).
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko pridobite pri
Mojci Perše na tel. 03/42-65-822.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Celje

Kandidati bodo pisno obveščeni v roku 8
dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije na tel 03/56-80-805
(Marica Jurkovšek).
Občina Radeče

Št. 10203-18/2005
Ob-26580/05
Občina Črnomelj na podlagi 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
svetovalec/ka – za urejanje prostora in
urbanizem v Oddelku za varstvo okolja in
urejanje prostora.
Delovno mesto svetovalec – za urejanje
prostora in urbanizem je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, arhitekturne ali krajinske smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu izjavne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje v zahtevnih upravnih postopkih
na prvi stopnji,
– 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.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, razgovora s kandidati in na podlagi praktičnega preverjanja
kandidatovega znanja pri delu z računalnikom in računalniškimi programi, če bo to
potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
univerzitetno izobrazbo, z daljšimi delovnimi
izkušnjami, s poznavanjem delovnega področja urejanja prostora ter obvladajo delo z
računalniškimi programi (Word, Excel, ArcView, ipd.) in tudi sicer obvladajo delo s podatkovnimi bazami na področju prostorskih
evidenc.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Občine
Črnomelj.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Črnomelj,
Trg svobode 3, Črnomelj. Rok za vložitev
prijave je 8 dni od objave. Prijave za dokazili
pošljite v zaprti ovojnici z označbo "za javni
natečaj" in navedbo delovnega mesta. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih
dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno
dobiti na tel. 07/306-11-08 pri Slavici Novak
Janžekovič.
Občina Črnomelj
Ob-26581/05
Na podlagi 109. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in 23/05)
Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1,
Radeče, objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
pripravnika za usposabljanje za delo
na delovnem mestu svetovalec za gospodarstvo.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– najmanj visoka strokovna izobrazba.
K prijavi z življenjepisom morajo predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga pristojno sodišče).
Kandidat bo opravljal delo na delovnem
mestu, ki se opravlja v uradniškem nazivu
svetovalec III.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati pošljejo na naslov: Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433
Radeče, s pripisom »Javni natečaj – pripravnik«.
Rok za prijavo je 8 dni in začne teči naslednji dan po objavi tega javnega natečaja.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
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Su 010602/2005-6
Ob-26582/05
Okrajno sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21, 9000 Murska Sobota, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
štirimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Murski Soboti, Slomškova 21,
9000 Murska Sobota.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II, višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Drugi pogoji in funkcionalna ter specialna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa II. odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v peti in šesti alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili pa bo
izbrani kandidat moral predložiti ob zaposlitvi.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrajno sodišče
v Murski Soboti, Urad predsednice (javni natečaj), Slomškova 21, 9000 Murska Sobota.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri sekretarki Okrožnega sodišča v Murski Soboti, tel. 02/535-29-02.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
Št. 119-3/2005-39
Ob-26583/05
Upravna enota Ljubljana v skladu z
58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02, 2/04
(10/04 – popr.), 23/05, 62/05 – odl. US in
75/05 – odl. US) objavlja javni natečaj za
prosti uradniški delovni mesti:
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1. Referent v Oddelku za promet Sektorja za upravne notranje zadeve, ki se
lahko opravlja v nazivih referent III, II ali I.
Naloge:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– vodenje enostavnih evidenc in opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem potrdil iz
evidenc,
– prevzem, izdaja in vodenje evidence
zaračunljivih tiskovin in plačanih upravnih
taksah,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj srednja strokovna izobrazba
upravno administrativne, ekonomske ali
splošne smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto,
navedeni izpit opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič
– Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
2. Pripravnik – svetovalec v Izpostavi
Vič-Rudnik.
Naloge:
– usposabljanje za samostojno opravljanje upravnih nalog in opravo državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, arhitekturne ali družboslovne smeri.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za določen čas, za čas
usposabljanja, t.j. 10 mesecev in s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Trg mladinskih delovnih brigad 7 v Ljubljani.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– da so državljani Republike Slovenije;
– da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– da niso v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi pod 1. in 2. točko morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih dokazil:
– potrdila oziroma dokazila o državljanstvu,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod 1. točko),
– potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (samo kandidati, ki se prijavljajo
na prosto delovno mesto pod 1. točko),
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– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (samo kandidati,
ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod
1. točko),
– potrdilo ali 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,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisni izjavi iz šeste in sedme alinee prejšnjega odstavka, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku
predložiti pred imenovanjem v naziv oziroma
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Upravna enota Ljubljana, Služba za kadre
(z označbo " za javni natečaj – referent v
Oddelku za promet" oziroma "za javni natečaj – pripravnik v Izpostavi Vič-Rudnik"),
Adamič – Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana ali
na elektronski naslov ue.ljubljana@gov.si.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave
pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje oziroma od objave na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. Če je prijava
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna,
če je oddana na pošto priporočeno, in sicer
najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v roku 30
dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/306-31-71
(Nataša Kotnik).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 34/2005
Ob-26584/05
Komisija za preprečevanje korupcije na
podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in naslednji)
objavlja prosto delovno mesto:
vodja sektorja za preventivo.
Prosto delovno mesto je položajno uradniško, naloge na tem delovnem mestu se
opravljajo v nazivu svetnik oziroma višji
svetnik.
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna s
specializacijo/magisterijem,
– 5 (za naziv svetnik) oziroma 8 (za naziv
višji svetnik) let delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– izpolnjevanje pogojev za dostop do tajnih podatkov (stopnja »tajno«),
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, in
pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Delovno razmerje bo sklenjeno za polni
delovni čas, za nedoločen čas.
Organ in kraj opravljanja dela: Komisija
za preprečevanje korupcije, Tržaška 19a,
Ljubljana.
K prijavi morajo biti priložena naslednja
potrdila:
– fotokopija diplome,

– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija potrdil o opravljenih strokovnih izpitih,
– fotokopija potrdila o znanju tujega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kratek opis dela:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog iz delovnega področja komisije,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– vodenje sektorja,
– organiziranje, vodenje in neposredno
opravljanje določenih nalog s področja dela
sektorja,
– organiziranje in neposredno opravljanje
določenih nalog na področju mednarodnega
sodelovanja,
– po nalogu predsednika tudi druge naloge, povezane z vodenjem sektorja.
Kandidate in kandidatke vabimo, da pisne prijave z dokazili pošljejo na naslov: Komisija za preprečevanje korupcije, Tržaška
19a, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni od
dneva objave tega javnega natečaja.
O izbiri bodo kandidati oziroma kandidatke pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni
izbiri.
Za dodatne informacije prosimo pokličite
na tel. 01/478-84-78 (Drago Kos).
Komisija za preprečevanje korupcije
Su 20/2005-6
Ob-26585/05
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec), 2 prosti delovni mesti za nedoločen čas in 2 prosti delovni mesti za določen
čas (nadomeščanje delavk na porodniškem
dopustu).
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec
III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
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– najmanj dve leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidati bodo potrdila morali predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bomo z dvema izbranima kandidatoma sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom, z dvema pa za določen
čas ravno tako s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba (obvezno
navedite: za javni natečaj – višji pravosodni
svetovalec), Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani,
tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Ljubljani

– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zaslišanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika v posameznih zadevah
izven glavne obravnave, opravljanje priprav
na glavno obravnavo, vodenje obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka
ali sodnika,
– izdelava osnutkov sodnih odločb.
Uradnik opravlja dela na naslednjih uradniških nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Zahtevani pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(VII. stopnja izobrazbe),
– 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– da kandidat 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 kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivih dejanj iz prejšnje alinee,
– slovensko državljanstvo.
Kandidati/kandidatke morajo prijavi predložiti sledeča dokazila:
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o delovnih izkušnjah,
– fotokopijo osebnega dokumenta,
– potrdilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku.
Prijave z dokazili naj kandidati/kandidatke pošljejo v Urad predsednika Okrajnega
sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000
Nova Gorica.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v roku 8 dni po opravljenem izbirnem postopku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Tamari Komac, svetovalki v pravosodju Okrožnega sodišča v Novi Gorici, tel.
05/335-16-76.
Okrajno sodišče v Novi Gorici

Št. 612/2005
Ob-26586/05
Svet Knjižnice Kočevje razpisuje delovno mesto
direktorja Knjižnice Kočevje za 5-letno
mandatno obdobje.
Za direktorja je lahko imenovan kandidat,
ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne
smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj in
poznavanje področja dela knjižnice,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– ima opravljen strokovni izpit iz bibliotekarstva,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za
direktorja dolžan priložiti program razvoja
knjižnice za mandatno obdobje.
Kandidati naj pošljejo svoje prijave z dokazili v roku 8 dni od objave na naslov: Knjižnica Kočevje, Svet Knjižnice Kočevje, Trg
zbora odposlancev 26, 1330 Kočevje, s pripisom na kuverti: »za razpis – ne odpiraj.«
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonitem roku.
Knjižnica Kočevje

Št. 10102-13/2005-1/3
Ob-26601/05
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, objavlja javni natečaj za zaposlitev
višjega svetovalca za projektno delo
in ﬁnančni nadzor.
Naloge na uradniškem delovnem mestu
za navedena področja se lahko opravljajo v
nazivih: višji svetovalec III; II; I.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
ki jih določajo predpisi s področja delovnega
prava in pogojev iz 86. – 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti visoko strokovno izobrazbo ekonomske, organizacijske ali družboslovne
smeri,
– imeti 5 let delovnih izkušenj (v primeru
univ. izobrazbe se zahteva zniža za tretjino),
– imeti opravljen državni izpit iz javne
uprave,
– imeti opravljen strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– imeti osnovna računalniška znanja,
– imeti vozniški izpit B-kategorije.
K pisni prijavi z življenjepisom je potrebno
predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome o strokovni izobrazbi,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah (fotokopijo delovne knjižice),
– izjavo, da je oseba državljan RS; da
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 vozniškega dovoljenja.
Vloge kandidatov, ki ne bodo popolne, ne
bodo uvrščene v izbirni postopek. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in s 6-mesečnim poskusnim delom. Delo bo
izbrani kandidat opravljal na sedežu Občine
Kamnik.
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 – višji svetovalec za projektno
delo in ﬁnančni nadzor«. Elektronski naslov:
občina@kamnik.si.
Kandidati bodo o izidu natečaja obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o javnem natečaju posreduje:
Franc Hribernik (01/83-18-103).
Občina Kamnik
Su 010602/2005
Ob-26602/05
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Novi Gorici, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica,
objavlja prosto delovno mesto
višje(ga) pravosodne(ga) svetovalke(ca) – strokovne(ga) sodelavke(ca) za nedoločen čas s polnim delovnim časom 40 ur
tedensko ter poskusno dobo 3 mesecev.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za
sprejem odločitev, pripravljanje odločitev, pripravljanje obrazložitev odločitev,

Stran

Št. 10102-01/05-1
Ob-26603/05
Občina Komen na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – UPB) objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
direktor občinske uprave.
Delovno mesto direktor občinske uprave
je uradniško delovno mesto na položaju, ki
se opravlja v nazivu višji svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
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– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen strokovni izpit iz javne uprave
(državni izpit iz javne uprave),
– poznavanje osnovnih računalniških
programov (Word, Excel…),
– aktivno znanje angleškega jezika.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije (fotokopija osebne izkaznice, potnega
lista…),
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti oziroma pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča oziroma
pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem
postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo
za eno tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo ali magisterijem.
Strokovna usposobljenost kandidatov se
bo presojala na podlagi dokazil, priloženih k
prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter
s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem
kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z delovnimi izkušnjami v javni upravi ter s
poznavanjem področja dela samoupravne
lokalne skupnosti.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas; za dobo petih let, s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Občine Komen, Komen 86, 6223
Komen.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
naj kandidati pošljejo na naslov Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen. Prijave morajo
biti v zapri ovojnici in označene »Javni natečaj
– direktor«. Rok za vložitev prijave je 15 dni od
objave javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih
dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije
o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na
tel. 05/731-04-50, Andreja Š. Škapin.
Občina Komen
Št. 110971/2005-1
Ob-26604/05
Upravna enota Šmarje pri Jelšah objavlja
javni natečaj za eno prosto delovno mesto
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svetovalca II v Oddelku za upravne
notranje zadeve.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec II, svetovalec I. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi internih 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 v okviru pooblastil;
– opravljanje upravnih in drugih nalog podobne zahtevnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s poznavanjem delovnega
področja upravnih notranjih zadev.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
petmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne
enote Šmarje pri Jelšah.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240

Šmarje pri Jelšah. Rok za vložitev prijave
je 8 dni od objave. Kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na telefon
03/817-17-19, Angela Brenčič.
Upravna enota Šmarje pri Jelšah
Ob-26605/05
Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi
Javnega komunalnega podjetja Brezovica
(Ur. l. RS, št. 24/96) in 20. člena Statuta
javnega podjetja Javno komunalno podjetje
Brezovica d.o.o., Občina Brezovica, Tržaška
c. 390, 1351 Brezovica, objavlja javni razpis
za zbiranje prijav kandidatov za
direktorja podjetja, Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o.
Kandidat za direktorja mora poleg pogojev, ki jih določa zakon, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka ali višješolska izobrazba tehnične smeri,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja poslovnih procesov,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti.
Direktorja Javnega komunalnega podjetja Brezovica d.o.o., na podlagi 13. člena
Odloka o ustanovitvi javnega podjetja (Ur. l.
RS, št. 24/96) in 20. člena Statuta javnega
podjetja Javno komunalnega podjetja Brezovica d.o.o. imenuje Občinski svet občine
Brezovica za dobo štirih let.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Brezovica,
Tržaška c. 390, 1351 Brezovica, s pripisom:
»Za javni razpis – direktor JKP«.
Upoštevane bodo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
Občina Brezovica
Št. 0533
Ob-26625/05
Petrol, Slovenska energetska družba
d.d., Ljubljana, razpisuje na podlagi sklepa
nadzornega sveta prosti delovni mesti za:
1. člana uprave za ﬁnance,
2. člana uprave za energetiko.
Pogoji za imenovanje:
– univerzitetna visoka izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih,
– aktivno znanje enega svetovnega jezika in pasivno znanje drugega svetovnega
jezika.
Ponudbe z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati v roku 15
dni od dneva objave pošljejo z oznako na
ovojnici »ne odpiraj – razpis za upravo« na
naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Nadzorni svet,
Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana.
Z izbranima kandidatoma bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas 5 let
(mandatno obdobje), s polnim delovnim časom.
Petrol, Slovenska energetska družba
d.d., Ljubljana
Št. 112-27/2005/1-0023163 Ob-26634/05
Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
(Uradni list RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto:
višji letalski nadzornik – višji svetovalec v sektorju za varovanje, olajšave,
iskanje in reševanje ter prevoz nevarnega
blaga (delovno mesto šifra 47).
Delovno mesto višji letalski nadzornik
– višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji letalski
nadzornik – višji svetovalec III, višji letalski
nadzornik – višji svetovalec II ali višji letalski
nadzornik – višji svetovalec I. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu višji letalski nadzornik
– višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba elektrotehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– strokovni izpit s področja letalstva;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje računalniških programov s področja dela.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
pod pogojem, da bodo v skladu s 39. členom Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za
promet, Upravi RS za civilno letalstvo (št.:
0110-3/2004/1-0023041 z dne 9. 9. 2004),
omenjeni izpit opravili v roku enega leta od
razporeditve na delovno mesto.
V skladu s prvo alineo 39. člena zgornjega pravilnika, lahko za delovno mesto
kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita s področja letalstva,
pod pogojem, da bodo v primeru izbora na
delovno mesto, navedeni izpit opravili v roku
dveh let od razporeditve na delovno mesto.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje
s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o
opravljenem večtedenskem izobraževanju v
tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi
na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega
študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;

– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu s področja letalstva;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni znanja tujega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše
od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje).
Potrdili navedeni v osmi in deveti 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. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
in poznavanjem dela na področju letalstva in
tisti, ki imajo dovoljenje letalskega inženirja
tehnične priprave.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi
katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a,
Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica
4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-27/2005/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave
tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno s
prvim odstavkom 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
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Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, MZP,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo
Št. 112-26/2005/1-0023163 Ob-26635/05
Ministrstvo za promet, Uprava RS za civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in prvega
odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 ter nadaljnje
spremembe in dopolnitve) ter v skladu z 20.
in 22. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve), objavlja prosto delovno mesto
višji svetovalec v sektorju za letališča,
vzletišča in ovire (delovno mesto šifra 36).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III, višji svetovalec II ali
višji svetovalec I. Javni uslužbenec na tem
delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v
nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
tehnične ali družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje računalniških programov s področja dela;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
pod pogojem, da bodo v skladu s 39. členom Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za
promet, Upravi RS za civilno letalstvo (št.:
0110-3/2004/1-0023041 z dne 9. 9. 2004),
omenjeni izpit opravili v roku enega leta od
razporeditve na delovno mesto.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje
s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o
opravljenem večtedenskem izobraževanju v
tujem jeziku, s potrdili o večkratni udeležbi
na strokovnih srečanjih, na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z dokazilom
o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru
programa dodiplomskega ali podiplomskega
študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni znanja tujega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše
od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami najmanj na enem od naslednjih področij:
projektiranje letališč, geografski informacijski
sistemi, prostorsko planiranje (področja so
našteta po prioritetnem vrstnem redu).
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave oziroma
vlogi ne bodo predložili vseh zahtevanih dokazil, ki so navedena v objavi javnega natečaja, niti ne bodo navedli razlogov, zaradi
katerih niso predložili dokazil, v izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer jim bo
izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a,
Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za promet, Langusova ulica
4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj URSCL, ne odpiraj – sklic na številko
112-26/2005/1-0023163«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave
tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno s
prvim odstavkom 222. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS,
št. 80/99 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve). O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, MZP,
tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Uprava Republike Slovenije
za civilno letalstvo
Št. 181-00-50/2005-2
Ob-26636/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto v Pravni službi/Oddelku za
evropske in mednarodnopravne zadeve
svetovalec za mednarodnopravne in
evropske zadeve (m/ž).
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v dveh zaporednih nazivih svetovalec I,
svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
Zahtevana izobrazba:
– najmanj visoka strokovna – pravna
smer.
Zahtevane delovne izkušnje:
– 3 leta in 7 mesecev za naziv svetovalec II,
– 6 let in 7 mesecev za naziv svetovalec I.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– dostop do tajnih podatkov stopnje “tajno”,
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov NATO-Z,
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov EU-Z.
Željena znanja:
– državni pravniški izpit,
– znanje angleškega jezika,
– tečaj za svetovalce MHP.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevni
gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti na mednarodno pravnem
področju,
– vodenje evidenc mednarodnih aktov z
delovnega področja službe.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku
(izda ga pristojno sodišče).
Dokazila iz pete in šeste alinee bo izbrani
kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega
razmerja. Poleg navedenih mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o obrambi.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo se bo opravljalo na
lokaciji Kardeljeve ploščadi v Ljubljani.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju natečajnih pogojev ter opisom delovnih izkušenj

pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi
na naslov: Ministrstvo za obrambo, Služba
za organizacijo in kadre, Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, v zaprti ovojnici z označbo
za javni natečaj in navedbo delovnega mesta.
Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
Kandidate bomo o izboru obvestili v 15
dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 01/471-22-00, pri Tatjani
Fireder.
Ministrstvo za obrambo
Ob-26637/05
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), 56., 57.
in 69. člena Zakona o socialnem varstvu
(ZSV-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04) in na podlagi 32. člena Statuta Centra za socialno
delo Ljubljana-Šiška, Svet Centra za socialno delo Ljubljana-Šiška, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/tka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne,
pravne ali sociološke smeri in 5 let delovnih
izkušenj,
– ali višja strokovna izobrazba socialne,
psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke
smeri in 20 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih
mestih na področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje oziroma mora program opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
Zaželeno je, da kandidati/ke predložijo
program razvoja Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška za mandatno obdobje 5 let.
Informacije o delovanju Centra za socialno
delo Ljubljana Šiška lahko kandidati pridobijo na spletnem portalu: www.csd-lj-siska.si.
Direktor/ica bo imenovan/a za mandatno
obdobje 5 let. Direktorja/ico imenuje Svet
naslovnega centra s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo po predhodnem
mnenju pristojnega organa samoupravne lokalne skupnosti, v kateri ima naslovni center
sedež.
Kandidat/tka naj pisno prijavo z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev pošlje v zaprti ovojnici v
15 dneh po objavi tega razpisa na naslov:
Center za socialno delo Ljubljana Šiška, Celovška 195, 1001 Ljubljana, – z oznako »prijava za razpis za direktorja CSD«.
Prijavljeni/e kandidati/ke bodo obveščeni/e v 15 dneh po izbiri.
Svet Centra za socialno delo
Ljubljana-Šiška
Št. 646-09/2005
Ob-26729/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02, 02/04, 23/05 in 62/05),
generalna direktorica Veterinarske uprave
Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
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Št.

uradnega(e) veterinarja(ke) – inšpektorja(ice) v Veterinarski upravi RS v Notranji veterinarski inšpekciji, Območni
urad Celje, Oddelek za zdravstveno varstvo in zaščito živali.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– imeti morajo 5 let delovnih izkušenj (za
naziv inšpektor III) oziroma 6 let delovnih
izkušenj (za naziv inšpektor II) oziroma 7 let
delovnih izkušenj (za naziv inšpektor I);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– potrebno je osnovno znanje enega tujega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– imeti morajo opravljen izpit iz javne
uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– imeti morajo veterinarsko licenco po
Zakonu o veterinarstvu.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o veterinarski licenci;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz javne uprave;
– izjavo ali 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;
– izjavo ali potrdilo krajevno pristojnega
sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv. V skladu z
12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru
je lahko za inšpektorja imenovana oseba, ki
nima strokovnega izpita za inšpektorja, če
ima opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka, vendar mora opraviti izpit za inšpektorja v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
Nazivi, v katerih se lahko opravlja delo
na tem delovnem mestu, so: inšpektor III,
inšpektor II in inšpektor I. Izbrani(a) kandidat(ka) bo delo opravljal(a) v Veterinarski
upravi Republike Slovenije, Notranja veterinarska inšpekcija, Območni urad Celje, na
naslovu Ljubljanska cesta 1a, Celje, oziro-

– potrdilo krajevno pristojnega sodišča ali
izjava kandidata o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu podsekretar v nazivu podsekretar.
Z izbranim kandidatom/ko bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Štefanovi 2 oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer
Ministrstvo za javno upravo opravlja svoje
naloge.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki. Prijavo
z dokazili pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
"za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto podsekretar, šifra 110-101/2005"
na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Sekretariat, Služba za kadrovske zadeve,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma po objavi pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma po objavi
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri kandidata bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Špela Intihar, tel.
01/478-18-84, o delovnem področju, ki se
nanaša na razpisano prosto delovno mesto
pa Mojca Fon Jager, tel. 01/472-50-98.
Ministrstvo za javno upravo

ma v drugih uradnih prostorih, kjer Območni
urad Celje opravlja svoje naloge.
Kandidati(ke) pošljejo pisne prijave z dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in z navedbo delovnega mesta – na
naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati(ke)
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu(i) kandidatu(ki), drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim(o) kandidatom(ko) sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Informacije dobite na telefonski številki
01/300-13-23 (Tina Kump).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 110-101/2005/1
Ob-26743/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
po pooblastilu dr. Gregorja Viranta, ministra
za javno upravo, mag. Marko Doblekar, generalni sekretar, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
podsekretar v Ministrstvu za javno
upravo, Direktoratu za plače v javnem
sektorju.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo z magisterijem ali specializacijo, smer: pravna;
– imeti morajo najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave) oziroma ga
morajo v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pri izboru bodo imeli prednost kandidati,
ki imajo:
– prakso na delovno pravnem področju;
– poznavanje področja kolektivnega dogovarjanja.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državni izpit iz javne uprave);
– potrdilo ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
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Št. 19/05
Ob-26744/05
Vodja Okrožnega državnega tožilstva v
Mariboru na podlagi prvega odstavka 56.
člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l.
RS, št. 14/03), 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) ter določb
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04)
objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka (strokovni sodelavec/ka) – 2 prosti delovni mesti za določen
čas (eno za 1 leto in eno za 10 mesecev).
Za delovno mesto višjega pravosodnega
svetovalca – strokovnega sodelavca je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Izbrana kandidata/ki bosta naloge izvrševal/a v nazivu višji pravosodni svetovalec III
na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru,
Ulica talcev 24, 2000 Maribor.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
okrožni državni tožilec, priprava strokovne
podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve in obrazložitve odločitve,
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– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz in
informacij po usmeritvah tožilca,
– sprejemanje na zapisnik ovadb ter drugih vlog pod vodstvom in po naročilu tožilca
in opravljanje drugih opravil v okviru dežurne
službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter
– opravljanje drugih strokovnih del in nalog po odredbi vodje tožilstva ali tožilca.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika ter
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranima kandidatoma/kandidatkama
bomo delovno razmerje sklenili za določen
čas, in sicer z enim za eno leto in z drugim
za 10 mesecev s polnim delovnim časom in
šestmesečnim poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti alinei prejšnjega
odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva
objave na naslov: Okrožno državno tožilstvo
v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 02/234-87-04
(Urad Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru).
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Št. 122-1/2005
Ob-26745/05
Svet CSD Ormož razpisuje na podlagi
Zakona o zavodih, Zakona o socialnem varstvu in v skladu z 31. členom statuta centra,
dela in naloge
direktorja.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
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– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba skladno z 69. členom Zakona o
socialnem varstvu in 5 let delovnih izkušenj
(56. člen ZSV) ali
– višjo šolo iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter 20 let delovnih izkušenj
in najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih
delovnih mestih (57. člen ZSV),
– opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu,
– kandidat priloži lastno vizijo delovanja
Centra za socialno delo Ormož.
Izbrani-a kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev
v roku 8 dni od objave razpisa na naslov:
Center za socialno delo Ormož, Ptujska cesta 25, 2270 Ormož, z oznako »za razpisno
komisijo«.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri v 30
dneh po objavi razpisa.
Svet Centra za socialno delo Ormož
Št, 111-02-71-72/2005-01072-04 Ob-26806/05
V skladu z 58. člena 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 dveh prostih uradniških delovnih mest
v Davčni upravi RS,
na Davčnem uradu Koper, Izpostava Sežana, Bazoviška cesta 2, 6210 Sežana:
1. 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 Kranj, Izpostava
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj:
2. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun 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 zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
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 oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga,
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku oziroma za vodenje prekrškovnega
postopka in izdajo plačilnega naloga.
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 izbranima javnima uslužbencema bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen
in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod
št. 1 in 2-mesečnim poskusnim delom za
delovno mesto pod št. 2.
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, DU Koper, Ferrarska
cesta 30, 6000 Koper,
– pod št. 2: DURS, DU Kranj, Izpostava
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj.
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: Lorijana Koljenšič, tel.
05/610-80-41,
– pod št. 2: Marja Štromajer, tel.
04/237-11-29.
Davčna uprava RS
Št. 85/05
Ob-26807/05
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta za nedoločen čas:
svetovalec/-ka pod zap. št. 17 v Inšpekciji nadzora delovnih razmerij, ki se
lahko opravlja v nazivu svetovalec/-ka II,
svetovalec/-ka I.
Delovno mesto je v Ljubljani, Parmova
33.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za področje dela inšpekcije,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih
gradiv s predlogi ukrepov,
– nudenje strokovne pomoči v okviru
elektronskega in drugega poslovanja,
– vodenje evidenc in oblikovanje baze
pravne pomoči,
– druge upravne naloge podobne zahtevnosti in upravnega postopka,
– druge naloge iz pristojnosti inšpekcije.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava in
uslužbenske zakonodaje, morajo kandidatke/ti izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovne
dobe,
– državni izpit iz javne uprave,
– osnovna raven znanja tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Kandidat/ka, ki nima državnega izpita iz
javne uprave mora tega opraviti najkasneje
v enem letu od imenovanja.
K pisni prijavi na delovno mesto je potrebno priložiti:
1. fotokopijo diplome in fotokopijo delovne knjižice iz katere je razvidna delovna
doba,
2. fotokopijo potrdil o opravljenem izpitu
iz javne uprave in o osnovnem znanju tujega jezika,
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3. potrdilo o nekaznovanosti in nesproženem kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da kandidat/-ka ni
bil/-a obsojen/-a na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Kandidati/-ke morajo izpolnjevati še druge pogoje, kot jih za javne uslužbence in
imenovanje v naziv določa Zakon o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05, urad.
preč. besed.).
Kandidati/-ke pošljejo prijave z dokazili
na naslov: Inšpektorat RS za delo, Ljubljana,
Parmova 33, z obvezno oznako na ovojnici:
Javni natečaj – svetovalec II, v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS in objave
pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni do 15. 11. 2005.
Informacije v zvezi z javnim natečajem: ga. Žvegelj-Vulič (01/280-36-62,
01/280-36-70).
Inšpektorat Republike Slovenije za delo

s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer organ opravlja svoje naloge.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom (z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj) in z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v zaprti ovojnici, na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve (z označbo "za javni natečaj, št…."), Kotnikova 38, Ljubljana ali na
elektronski naslov: jozica.seme@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Rok za vlaganje prijav je
8 dni od dneva objave javnega natečaja.
Če je prijava poslana po pošti, se šteje,
da je pravočasna, če je oddana na pošto
priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan
roka za prijavo. Vloge, ki ne bodo popolne
in pravočasne, ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi predstavitve v vlogi,
dokazil, referenc iz dosedanjega dela oziroma razgovorov s kandidati. Kandidate bomo
o izbiri pisno obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Jožica Šeme.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 14/2005
Ob-26825/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih objavlja Mestna občina Velenje
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Uradu za
okolje in prostor SAŠA regije.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba tehnične smeri.
Drugi posebni pogoji:
– usposobljenost za delo z računalnikom
(obdelava GIS podatkov),
– poznavanje prostorskega urejanja,
– poznavanje planiranja prostora,
– urejanje in gospodarjenje z zemljišči.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v občinah SAŠA regije.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »javni natečaj za prosto delovno
mesto pripravnika« v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
8 dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Andreji Katič, Mestna občina Velenje,
tel. 03/89-61-620.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Velenje
Št. 122-37/2005
Ob-26841/05
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 62/05 in 75/05)
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
št. 122-37/2005 – podsekretar (m/ž) v
Sektorju za višje šolstvo – za samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih
najzahtevnejših gradiv na področju višjega
strokovnega šolstva.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar in sekretar. Javni(a) uslužbenec(ka) bo naloge opravljal(a) v nazivu
podsekretar.
Zahtevani pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati(ke) za zasedbo delovnega
mesta, so:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem humanistične, družboslovne, pravne ali
pedagoške smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz javne uprave.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
omenjeni izpit opravile najkasneje v roku
enega leta od imenovanja v naziv.
Poleg zgoraj navedenih pogojev mora
kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki
so določeni s predpisi s področja delovnega
prava. Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje 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;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu (če ga kandidat ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba in
– pisno izjavo v kateri kandidat izjavlja:
– 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
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee (obe
potrdili bo izbrani kandidat predložil naknadno).
Za objavljeno delovno mesto bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
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Ob-26842/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosti
delovni mesti:
Višji/-a svetovalec/-ka v Projektni enoti
za Evropski sklad za regionalni razvoj, ki
se opravlja v treh nazivih – višji svetovalec III, II, I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so
naslednji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, naravoslovne ali tehnične
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
ureja Zakon o delovnih razmerjih ter drugi
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Posebni pogoji: državni izpit iz javne
uprave.
Želena znanja: znanje angleškega jezika.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati/ke
z naslednjimi znanji in izkušnjami:
– natančnost, vestnost in zanesljivost pri
izpolnjevanju delovnih obveznosti,
– ﬂeksibilnost in sposobnost izvajanja zahtevnejših nalog v predvidenem času,
– sposobnost timskega dela,
– delovne izkušnje s področja procesov
dela ESRR,
– poznavanje organov ocenjevanja in potrjevanja projektov na prvi prednostni nalogi,
– pravna podlaga za delovanje organov
ESRR,
– poznavanje namena revizijskih sledi in
njihova umestitev.
Kandidati/ke morajo vlogi priložiti naslednja dokazila:
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– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu
iz javne uprave (če ga kandidat/-ka ima),
– dokazilo o znanju angleškega jezika
(če ga kandidat/-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati/-ka, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Z izbranim/o kandidatom/ko bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in bo izvajal naloge
s področja 1. prednostne naloge Enotnega
programskega dokumenta za programsko
obdobje od 2004 do 2006 v Sloveniji s polnim delovnim časom in poskusnim delom 3
mesecev. Izbrani kandidat/ka bo sklenil/a delovno razmerje z Ministrstvom za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana. Izbrani kandidat/ka bo opravljal naloge procesno pravne
narave v Projektni enoti ESRR Ministrstva za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana.
Kandidati/ke za objavljeno delovno mesto
naj pošljejo pisne prijave v 8 dneh od dneva
objave z zahtevanimi dokazili na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana, s pripisom »višji svetovalec«.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po končanem izbirnem postopku.
in
Svetovalec/-ka v Sektorju za mednarodno pravne zadeve – za določen čas, ki
se opravlja v nazivu svetovalec II in I.
Za zasedbo delovnega mesta mora kandidat/-ka izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma 7 mesecev z univerzitetno
izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave.
Želena znanja: znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat/-ka izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Kandidat/-ka mora vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (kolikor ga kandidat/-ka
ima),
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– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bomo sklenili delovno razmerje za določen čas (nadomeščanje delavke na porodniškem dopustu),
s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/la na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Kotnikova 5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne
prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom
dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v osmih dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 104-20/2005-1
Ob-26964/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 35/05 ZJU – UPB1), generalni
direktor Geodetske uprave Republike Slovenije Aleš Seliškar, objavlja javni natečaj
za zaposlitev
pripravnika z najmanj visoko strokovno izobrazbo geodetske smeri za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v Območni geodetski upravi
Velenje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo geodetske smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– Izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče);
– Izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v tretji in četrti alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.

Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev in
sicer v uradnih prostorih Območne geodetske uprave Velenje v Velenju, Prešernova
cesta 1, 3320 Velenje in se bo usposabljal
za uradniško delovno mesto svetovalca za
opravljanje del in nalog pomoči pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
pri zbiranju, urejanju in pripravi podatkov za
oblikovanje zahtevnejših gradiv in za samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s
predlogi ukrepov.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Kadrovska služba, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni natečaj«), in sicer v roku 8 dni od dneva objave
v Uradnem listu RS, od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije oziroma
od objave na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS, od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije oziroma od objave na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za informacije o izvedbi javnega natečaja
se obrnite na kontaktno osebo Zdenko Potrč,
tel. 01/478-49-16.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 87/2005
Ob-26966/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) načelnica Upravne
enote Koper objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji svetovalec na Oddelku za okolje
in prostor.
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec III, višji svetovalec II
ali višji svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– znanje jezika italijanske narodnosti na
višji ravni oziroma štiriletni program italijanskega jezika v srednji šoli,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v
enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
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1. fotokopijo diplome,
2. fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila iz katerih so razvidne delovne izkušnje,
3. fotokopijo spričevala oziroma drugega
dokazila o znanju italijanskega jezika,
4. fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
5. fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
6. potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
7. potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati/ke naj pošljejo prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj
na naslov: Upravna enota Koper, Trg Brolo
3, 6000 Koper, s pripisom »javni natečaj«.
Rok za prijavo je 8 dni od objave.
Vse kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije lahko pokličete
na tel. 05/66-37-631 oziroma 05/66-37-645.
Z izbranim kandidatom/ko bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Koper, Trg Brolo
4, Koper.
Upravna enota Koper

– upravljanje z evidenco AJPES-a o kulturnih izvajalcih, oblikovanje in posredovanje
podatkovnih baz o kulturni organiziranosti na
področju Slovenije, itd.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo
kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma
najmanj 3 leta in 4 mesece z univerzitetno
izobrazbo;
– imeti morajo osnovno raven znanja
enega tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazila o osnovni ravni znanja tujega jezika.
Osnovna raven znanja tujega jezika pa
se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega programa.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal/a na delovnem mestu višjega
svetovalca/ke in sicer dela in naloge višjega
svetovalca/ke III v prostorih Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici: »Prijava na razpis – višji svetovalec-št. 117« ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije oziroma
od objave na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in Ministrstva za kulturo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje
v roku 60 dni od dneva objave v Uradnem
listu Republike Slovenije oziroma od objave
pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave na spletni strani
Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za
kulturo. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas nadomeščanja delavke na
starševskem dopustu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo

Št. 700-58/58-0515
Ob-27000/05
Ministrstvo za pravosodje na podlagi tretjega odstavka 1. člena Zakona o predlaganju
kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01
in 59/02) razpisuje:
1 mesto kandidata za generalnega pravobranilca Sodišča Evropskih skupnosti
v Luksemburgu.
Razpisni pogoji:
– oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev
na sodniško mesto vrhovnega sodnika po
določbah zakona, ki ureja sodniško službo
ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za
sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni in strokovni ugled ter nepristranskost,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot
uradni jezik.
Kandidat bo imenovan za dobo šestih
let.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v
15 dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen
tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem
pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 1/2005
Ob-27008/05
Svet Izobraževalno razvojnega zavoda
Univerzum Minerva na podlagi 18., 23. in
25. člena Statuta Izobraževalno razvojnega
zavoda Univerzum Minerva – UMi z dne
3. oktobra 2005 izdaja naslednji razpis za
imenovanje
direktorja Izobraževalno razvojnega
zavoda Univerzum Minerva – UMi.
1. Izdajatelj razpisa: izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva – UMi, Go-

sposvetska cesta 84, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: Zavod UMi).
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja Zavoda UMi za mandatno dobo štirih let
z možnostjo ponovnega imenovanja.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: izkazano poznavanje problematike izobraževanja in 4 leta izkušenj na področju
organizacije izobraževanja. Kandidati morajo imeti najmanj dokončano VII. stopnjo izobrazbe in imeti vodstvene in organizacijske
sposobnosti.
4. Objava razpisa: razpis se objavi v
Uradnem listu RS.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna
kandidatura obsega osebne podatke (ime,
priimek, matična številka, davčna številka,
datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki) in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev iz 3.
točke tega razpisa ter druga zahtevana dokazila v skladu z razpisnim obrazcem; pisna
kandidatura se izpolni na za to predpisanem
obrazcu. Nepopolne vloge bo Svet zavoda
UMi zavrgel in jih vrnil pošiljateljem.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis
je 17. oktober 2005.
7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec
s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Izobraževalno razvojni zavod Univerzum Minerva – UMi, Gosposvetska cesta
84, 2000 Maribor, s pripisom: »Ne odpiraj
– Razpis za direktorja zavoda UMi«.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec ob
delavnikih v tajništvu ŠOUM (med 10. in 12.
uro) na Gosposvetski cesti 83, 2000 Maribor.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 8 dni po zaključku razpisa.
Izobraževalno razvojni zavod
Univerzum Minerva
Št. 404/05
Ob-27094/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02ZDT, 2 /04-ZDSS, 23/05 in 62/05 Odl. US;
U-I-294/04-15) minister objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec/ka pod zap. št. 117 v
Sektorju za evropske zadeve in kulturni
razvoj, ki se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec/ka III.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za določen čas, s polnim
delovnim časom, in sicer za čas nadomeščanja javne uslužbenke na starševskem dopustu.
Kratek opis delovnih nalog:
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij, poročil in drugih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
– organiziranje in vodenje interne knjižnice ministrstva;
– vodenje, razvijanje in dopolnjevanje
evidenc in podatkovnih zbirk za potrebe ministrstva;
– spremljanje vseh razpisov Ministrstva
za kulturo (javni razpisi in pozivi, ciljni razpisi, medresorski razpisi, razpisi delovnih
mest,…);
– spremljanje in ažuriranje sprejete zakonodaje na področju kulture in medijev;
– vodenje materialne in interne računalniške baze zakonskih in podzakonskih predpisov s področja kulture in medijev;
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Št. 405/05
Ob-27095/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02ZDT, 2 /04-ZDSS, 23/05 in 62/05 Odl. US;
U-I-294/04-15) minister objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec/ka pod zap. št. 7013 v
Sektorju za evropske zadeve in kulturni
razvoj, ki se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec III.
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Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za določen čas, s polnim
delovnim časom, in sicer za čas nadomeščanja javne uslužbenke na starševskem dopustu.
Kratek opis delovnih nalog:
– naloge in aktivnosti na področju EU;
– pomoč pri pripravi stališč v EU portalu;
– stalna pomoč sodelavcem pri uporabi
EU portala;
– pomoč pri koordinaciji delovnih skupin
s področja EU, v katere je vključeno ministrstvo;
– sodelovanje z drugimi ministrstvi in s
pristojnimi službami Vlade RS in Stalnim
predstavništvom RS pri EU ter s službami
Državnega zbora RS;
– obveščanje in vključevanje NOE v aktivnosti s področja EU;
– koordinacija dela z organi EU (Svet EU,
Evropska komisija, razni odbori,…);
– sodelovanje pri pripravi poročil in analiz
stanja za področje EU;
– pomoč pri oblikovanju stališč in strategij
ministrstva na področju EU;
– sodelovanje pri delu delovnih skupin
v okviru projekta slovensko predsedovanje
EU;
– zbiranje dokumentacijskega gradiva.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
oziroma kandidatke z izkušnjami na mednarodnem področju, predvsem EU.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma
najmanj 3 leta in 4 mesece z univerzitetno
izobrazbo;
– imeti morajo višjo raven znanja angleškega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazila o višjem znanju angleškega jezika.
Višja raven znanja tujega jezika se izkazuje s certiﬁkatom o aktivnem znanju jezika
ali z dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal/a na delovnem mestu višjega
svetovalca/ke in sicer dela in naloge višje/ga
svetovalca/ke III v prostorih Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici: »Prijava na razpis – višji svetovalec-št. 7013« ali na elektronski naslov
ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije oziroma
od objave na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlova-
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nje Republike Slovenije oziroma od objave
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
in Ministrstva za kulturo. O izbiri uradnika bo
izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za čas nadomeščanja delavke na
starševskem dopustu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 110-98/05-0515
Ob-27098/05
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo) in skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95, 16/97 in 24/98),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Slovenskih Konjicah.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo).
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo
za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-99/05-0515
Ob-27099/05
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 Brežicah.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-02-46/2005/1
Ob-27100/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za proračun.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna s specializacijo ali visoka strokovna
z 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 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 (če ga kandidat ima);
– pisna izjava o državljanstvu in nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
Sektorju za proračun, Oddelku za pripravo in upravljanje proračuna, Beethovnova
11, Ljubljana, v nazivu podsekretar. Delo na
delovnem mestu se opravlja zgolj v nazivu
podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite
v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-45/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta“.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-47 (Marija Arnuš).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-48/2005/1
Ob-27101/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec III Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba,
– 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),
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
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:
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– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisna izjava o državljanstvu in nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih drugih
javnih prihodkov, v Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih in
davčnih zadev, Šmartinska 55, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite
v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-00/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta“.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-47 (Marija Arnuš).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-47 (Marija Arnuš).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance

objave na naslov: Okrožno državno tožilstvo
v Mariboru, Ulica talcev 24, 2000 Maribor.
Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 02/234-87-04
(Urad Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru).
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru

Št. 19/05
Ob-27111/05
Vodja Okrožnega državnega tožilstva v
Mariboru na podlagi prvega odstavka 56.
člena Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l.
RS, št. 14/03), 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) ter določb
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04)
objavlja javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto:
svetnik v pravosodju – sekretar.
Za delovno mesto svetnika v pravosodju
je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih: svetnik v pravosodju II in svetnik v
pravosodju I.
Izbrani kandidat/ka bo naloge izvrševal/a
v nazivu svetnik v pravosodju II. na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru, Ulica
talcev 24, 2000 Maribor.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in izpit iz državnotožilskega reda,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– znanje svetovnega jezika ter
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
delovno razmerje sklenili za nedoločen čas
in s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei.
Potrdili iz pete in šeste alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v
kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti alinei prejšnjega
odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili
o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva

Št. 1101-17/2005/1
Ob-27211/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo, Uradni
list RS, št. 35/05), objavlja minister za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo dr. Jure Zupan javni natečaj za zaposlitev
podsekretarja v Direktoratu za informacijsko družbo.
1. Delovno mesto podsekretar je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih podsekretar in sekretar. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge opravljal v nazivu podsekretar.
2. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Tržaška cesta 21.
3. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem, smer elektrotehnika ali informatika;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit iz
javne uprave);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni/e na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje;
– dobro znanje angleškega jezika.
4. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– s poznavanjem strokovne problematike
na področju informatike in telekomunikacij;
– s poznavanjem državne uprave;
– s poznavanjem delovanja institucij EU
s področja dela.
5. K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS;
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil/a
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil/a obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja;
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostriﬁcirana tuja diploma);
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– življenjepis z dokazili, iz katerih so razvidna posebna znanja in sposobnosti za
opravljanje dela na razpisanem delovnem
mestu, navedena pod 3. točko.

Št. 111-02-47/2005/1
Ob-27102/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec II – pripravnik v Sektorju za
ﬁnančni sistem.
Pogoji za opravljanje dela: univerzitetni
diplomirani pravnik.
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.
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.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za ﬁnančni sistem, Sektorju za ﬁnančni
sistem, Župančičeva 3, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite
v zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-12/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta“.
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Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku 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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Rok in naslov za vlaganje prijav: 15 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana, z oznako ˝Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta podsekretar˝.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni/e v roku 15 dni od izbire kandidata. O
izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna odločba,
drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani/e. Z izbranim/o kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 01/478-83-82.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Druge objave
Št. 110-47/05-0515
Ob-26746/05
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav
za dodelitev enega okrajnega sodnika na
Ministrstvo za pravosodje. Okrajni sodnik
bo dodeljen za spremljanje in izvajanje Zakona o izvršbi. Predvideni čas dodelitve je
12 mesecev.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave tega poziva na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 011-23/2005/20

Ob-26996/05

Javni poziv
za izdajo pisma o nameri prijaviteljem
na razpis za klicne centre v okviru
razpisa komunitarnega programa
Varnejši internet plus
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta:
mvzt@gov.si.
2. Predmet javnega poziva:
a) Predmet
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo kot nacionalna koordinacijska toč-
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ka komunitarnega programa Varnejši internet
plus skrbi za koordinacijo aktivnosti na področju, ki ga pokriva program Varnejši internet
plus. Cilji programa Varnejši internet plus so
razdeljeni v štiri akcijske linije, in sicer:
– usposobiti starše, učitelje in otroke za
varno uporabo interneta,
– boj proti nelegalnim in škodljivim vsebinam na internetu,
– promocija varnejšega dela in uporabe
interneta,
– dvigovanje zavesti o nevarnostih in načinih varne rabe interneta.
Evropska unija namenja sredstva za
vzpostavitev klicnih centrov, kamor je moč
prijaviti otrokom in mladostnikom škodljive
ali nelegalne vsebine na internetu. Takšnega centra, katerega delovanje je izrazito neproﬁtne narave, vendar ima močno izražen
javni interes, v Sloveniji kot eni redkih držav
EU še ni. EU omogoča soﬁnanciranje 50%
vzpostavitve in delovanje takšnega centra v
okviru programa Varnejši internet plus skozi
prvo akcijsko linijo programa, katerega razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani programa: http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm.
Z namenom večjega črpanja sredstev, ki
so na voljo skozi komunitarne programe EU
ter zagotovitve delovanja klicnega centra za
prijavo otrokom in mladostnikom škodljivih
in nevarnih vsebin na internetu, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim pozivom in upoštevanjem načel nediskriminatornosti in transparentnosti
soﬁnancirati slovensko prijavo na razpis za
klicne centre v okviru komunitarnega programa Varnejši internet plus.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo potencialnim konzorcijem prijaviteljev na razpis za klicne centre v okviru
komunitarnega programa Varnejši internet
plus izdalo pismo o nameri v angleškem
jeziku, s katerim bo Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo soﬁnanciralo
uspešno slovensko prijavo na razpis EU v
višini 12 milijonov SIT (DDV vključen).
Do realizacije pisma o nameri in s tem
koriščenja sredstev Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, bo upravičen
samo tisti konzorcij parterjev, ki bo izbran na
razpisu za klicne centre v okviru komunitarnega programa Varnejši internet plus.
b) Pogoji
Na javni poziv se lahko prijavijo: vsi pravni subjekti – razen subjekti registrirani na
podlagi Zakona o gospodarskih družbah
(javni zavodi, izobraževalne institucije, ponudniki ali združenja ponudnikov internetnih
storitev, združenja staršev in otrok, združenja za varstvo pravic potrošnikov) in ostale
organizacije civilne družbe s sedežem v Republiki Sloveniji.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo pričakuje od prijavitelja, da
organizira vse zainteresirane subjekte civilne družbe na podlagi konzorcijske pogodbe,
ki je obvezna priloga zaprosila za pismo o
nameri, ki ga Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo izda za prijavo na
razpis EU.
3. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva
so na voljo na proračunski postavki 5677
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za leto 2006.
4. Rok, do katerega mora biti predloženo zaprosilo za pismo o nameri sestava
zaprosila

a) Rok za predložitev zaprosila
Zaprosila morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Tržaška 21, 1508 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov: andrej.tomsic@gov.si,
najpozneje do 2. 11. 2005, do 12. ure, ne
glede na način dostave (s priporočeno pošiljko ali osebno).
b) Sestava zaprosila: v zaprosilu morajo
biti natančno navedeni partnerji v konzorciju ter njihovi ﬁnančni in drugi (npr. prostori, oprema) vložki v projekt. Konzorcijska
pogodba je obvezna priloga zaprosila. V
zaprosilu mora biti izjava, da se bo konzorcij partnerjev prijavil na razpis za klicne
centre v okviru razpisa programa Varnejši
internet plus v letu 2005 skladno z razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na spletni strani programa Varnejši internet plus:
http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm.
5. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki prejeli pismo o nameri
Konzorcij prijaviteljev, ki bo zaprosil za
pismo o nameri skladno z določbami javnega poziva, bo pismo o nameri prejel v roku 3
delovnih dni od preteka roka za predložitev
zaprosila.
Neveljavna zaprosila (nepravilno sestavljena in nepravočasno prispela) ne bodo obravnavana.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo
Št. 41001-2/2005
Ob-26590/05
Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, na
podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 in 74/98), Zakona o
javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), v skladu z Uredbo o prodaji
in drugih oblikah razpolaganja s ﬁnančnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 123/03), ter sklepa 20. seje Občinskega
sveta Laško z dne 28. 9. 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo ﬁnančnega premoženja
1. Predmet prodaje je 230.000 delnic
oziroma 24,47% delež v družbi Zdravilišče
Laško, medicina in turizem d.d., Zdraviliška
cesta 4, Laško.
2. Ocenjena tržna vrednost delnice na
dan 31. 12. 2004 znaša 2.294,20 SIT, izklicna cena kapitala, ki je predmet prodaje,
pa znaša 527,666.000 SIT.
3. Izmed nezavezujočih ponudb bodo po
naslednjem vrstnem redu kriterijev izbrani
ponudniki, ki bodo ponudili in predložili:
– najvišjo ceno,
– odkup celotnega paketa delnic,
– ﬁnančno boniteto in velikost družbe,
– predložili izjavo o podpori programa
razvoja, ki ga je družba Zdravilišče Laško
d.d. že sprejela,
– v primeru več enakovrednih ponudb
bodo imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo
ponudili najvišjo ceno.
4. Zainteresirani lahko dvignejo informacijski memorandum na Občini Laško, Oddelek za proračun in ﬁnance, Mestna ulica
2, Laško.
5. Vse stroške, ki izvirajo iz sklenjene pogodbe, se zaveže plačati izbrani ponudnik.
6. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
naj zainteresirani ponudniki pošljejo ali oddajo v zaprti ovojnici najkasneje do 28. 10.
2005 do 12. ure na naslov: Občina Laško,
Oddelek za proračun in ﬁnance, Mestna ulica 2, Laško, komisija za vodenje, nadzor in
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izvedbo postopka prodaje ﬁnančnega premoženja Občine Laško v Zdravilišču Laško
d.d., z oznako Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – Zdravilišče Laško d.d. Na hrbtni
strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
7. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
5% izklicne cene na TRR Občine Laško, št.
01257-0100003220, sklic na št. 00-2340002
(ponudniku, ki na razpisu ne bo uspel, bo
prodajalec varščino vrnil v 15 dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo vračunal v ceno ob
plačilu),
– za ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu RS,
– za pravne osebe izpisek iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni iz
katerega je razvidno, da imajo sedež v RS,
– ponudba mora obsegati znesek kupnine, način plačila in rok zapadlosti plačila
kupnine. Ponudnik mora ponudbi predložiti
podatke o svojem ﬁnančnem položaju (za
pravne osebe izkaz stanja in izkaz uspeha
za leto 2003 in 2004 ter obrazca BON 1 in
BON 2).
8. Primerni kupci bodo pisno obveščeni
do 15. 11. 2005 da imajo možnost pridobitve podrobnih informacij. Zainteresiranim
ponudnikom se omogoči skrben pregled
družbe.
9. Primerni kupci morajo zavezujočo ponudbo poslati ali oddati na naslov iz tč. 6.
najpozneje do 15. 12. 2005.
10. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni najkasneje
v 15 dneh od oddaje zavezujoče ponudbe.
Izbran bo tisti ponudnik, ki bo najugodnejši
ob upoštevanju kriterijev iz tretje točke, ob
enaki ponudbi pa ponudnik, ki bo nudil najvišjo ceno.
11. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
deleža v kapitalu družbe je najpozneje 15
dni od izbora najugodnejšega ponudnika.
Kupnino je izbrani ponudnik dolžan plačati
v 8 dneh od podpisa pogodbe.
12. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji deleža v družbi Zdravilišče Laško
d.d. z najugodnejšim ponudnikom, oziroma
lahko začeti postopek do sklenitve pravnega
posla ustavi.
13. Dodatna pojasnila lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Oddelku za proračun
in ﬁnance Občine Laško, tel. 03/733-87-08,
Bojana Kustura.
Občina Laško

– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje,
– dokazilo o ﬁnančni sposobnosti ponudnika (podatki o boniteti in plačilni sposobnosti (BON 1, BON 2) oziroma potrdilo banke
o solventnosti).
4. Ponudniki plačajo varščino za nakup
nepremičnine v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Trebnje št.
01330-0100016133, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem, za namen javno zbiranje ponudb Stari trg – DSO.
5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno najkasneje v osmih dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo
vračunal v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec
obdrži varščino.
IV. Postopek zbiranja ponudb:
1. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami morajo zainteresirani ponudniki poslati priporočeno ali oddati osebno v vložišču
(soba št. 2) v zaprti ovojnici najkasneje do
vključno 4. 11. 2005 do 9. ure na naslov:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje
ponudb – prodaja zemljišča – oskrbovana
stanovanja«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja oziroma
ponudnika.
2. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v prostorih občinske uprave Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, mala sejna soba, dne 4. 11. 2005 ob 10. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele in popolne ponudbe bo obravnavala komisija za
izvedbo postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem občine Trebnje in vse ponudnike pisno obvestila o izboru najugodnejšega ponudnika.
3. Če dva ponudnika ponudita enako
ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
V. Informacije
Podrobnejše informacije o predmetu prodaje za namen oblikovanja ponudbe za nakup in vsa ostala pojasnila v zvezi s prodajo
lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na
sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, vsak delovni dan med uradnimi
urami. Po predhodnem telefonskem dogovoru je možen tudi ogled zemljišča.
Kontaktna oseba: Vida Šušterčič, tel.
07/34-81-134.
Občina Trebnje

Št. 46502-2/2005
Ob-26589/05
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00 in 30/02), 45.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 19. člena
Statuta Občine Trebnje (Ur. l. RS, št. 50/95,
80/98) ter sklepov Občinskega sveta občine
Trebnje, sprejetih na 19. redni seji dne 20. 7.
2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča za gradnjo objekta
z oskrbovanimi stanovanji
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je zemljišče parc. št.
462/11 v izmeri 152 m2 in parc. št. 462/13 v
izmeri 1326 m2 (last Občine Trebnje), vpisanih pri vl. št. 858 k.o. Trebnje, namenjeno za

gradnjo objekta z oskrbovanimi stanovanji
za starejše, s pripadajočo infrastrukturo, v
ureditveni enoti C1A in C1B območja urejanja zazidalnega načrta »Stari trg – DSO«.
Višinski gabarit objekta obsega K+P+2.
Enota C1B je rezervirana za prednostno
parkiranje osebnih avtomobilov stanovalcev
oskrbovanih stanovanj; parkiranje mora biti
urejeno hkrati z izgradnjo oskrbovanih stanovanj.
Zemljišče, ki je namenjeno gradnji drugega bloka oskrbovanih stanovanj in dela
parkirnih površin za eventuelne imetnike
avtomobilov oskrbovanih stanovanj in obiskovalcev (ki so predvidena na drugi strani
nove prometnice), obsega parc. št. 462/13
v izmeri 1326 m2 in za parkirišča parc. št.
462/11 v izmeri 152 m2.
Pogoji za gradnjo so določeni v Odloku o
ZN »Stari trg – DSO« (Ur. l. RS, št. 91/02).
Kupca oziroma investitorja zavezuje tudi
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za
graditev oskrbovanih stanovanj za starejše
ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje (Ur. l. RS, št. 110/04).
Kupec bo moral pridobiti gradbeno dovoljenje najkasneje v dveh letih po izdaji uporabnega dovoljenja za gradnjo komunalne in
cestne infrastrukture kompleksa.
II. Pogoji prodaje:
1. Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje, znaša 13.676 SIT/m2, kar za
skupno površino 1478 m2 znaša 20,213.128
SIT. Cena ne vključuje davka na dodano
vrednost po predpisani stopnji 20%. V izklicni ceni tudi ni vračunan komunalni prispevek
in stroški priprave zemljišča.
2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena kupnina.
3. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru
najugodnejšega ponudnika.
4. Kupec – izbrani ponudnik kupnino poravna na transakcijski račun Občine Trebnje
št. 01330-0100016133, odprt pri Banki Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
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, kupec pa bo
v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik
kupljene nepremičnine.
5. Davek na dodano vrednost in stroške overitve podpisa pri notarju plača kupec
– izbrani ponudnik.
III. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji,
ki morajo predložiti izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni
upravi RS oziroma izpisek iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
2. Pisna ponudba mora vsebovati ime
oziroma ﬁrmo ponudnika in njegov točen
naslov, številko transakcijskega računa, ponudbeno ceno, ki ne sme biti nižja od izklicne in podpis pristojne osebe.
3. Ponudbi je treba priložiti:
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izklicne cene,
– izpisek iz sodnega registra oziroma izpis iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri Davčni upravi RS (kot v tč.
1 tega poglavja),
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Ob-26607/05
Občina Zagorje ob Savi na podlagi 45.
in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), Odloka o zazidalnem načrtu za
»proizvodno obrtno cono Kisovec« s spremembami (Uradni vestnik Zasavja št. 1/93,
8/98, 12/98, 17/03 in Ur. l. RS, št. 57/05) in
sklepa Občinskega sveta občine Zagorje
ob Savi, št. 466-51/2004 z dne 30. 6. 2005,
objavlja
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javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin na območju
»OIC Kisovec«
I. Prodajalec: Občina Zagorje ob Savi,
Cesta 9. avgusta 5,1411 Zagorje ob Savi.
II. Predmet prodaje: nezazidano stavbno
zemljišče s skupno površino 1.731 m2.
Zemljišče se prodaja kot enotna gradbena parcela oziroma kot celota in obsega
parc. št. 59/1 neplodno v izmeri 279 m2,
parc. št. 47/7 pašnik v izmeri 426 m2, parc.
št. 43/12 pašnik v izmeri 511 m2, parc. št.
55/2 neplodno v izmeri 303 m2, parc. št.
738/19 cesta v izmeri 87 m2 in parc. št.
738/20 cesta v izmeri 125 m2, vse k.o. Loke
pri Zagorju. Zemljišče se ureja z Odlokom
o zazidalnem načrtu za »proizvodno obrtno cono Kisovec« s spremembami (Uradni
vestnik Zasavja št. 1/93, 8/98, 12/98, 17/03
in Ur. l. RS, št. 57/05), po katerem je na območju zgoraj omenjenih parcel načrtovana
izgradnja večjega parkirišča za tovorna vozila s spremljajočimi dejavnostmi.
III. Pogoji:
1. Izhodiščna cena nezazidanega stavbnega zemljišča iz 2. točke znaša 8,310.000
SIT za celotno zemljišče s površino 1.731 m2.
Izhodiščna cena je minimalna cena, ki jo
lahko ponudnik nudi. Ponudnik lahko ceno
viša v minimalnih razponih po 100.000 SIT.
Ponudbena cena navzgor ni omejena.
V izhodiščni ceni ni vključen DDV.
2. Uspeli ponudnik nosi vse investitorske stroške, stroške izgradnje komunalne
infrastrukture, stroške pridobivanja upravnotehnične dokumentacije, soglasij in upravnih
dovoljenj kot tudi stroške kupoprodajne pogodbe (20% DDV od pogodbene vrednosti,
overitev prodajalčevega podpisa, takse za
vpis v zemljiško knjigo).
3.a) Stavbno zemljišče, ki je predmet
prodaje, je namenjeno za izgradnjo večjega
parkirišča za tovorna vozila s spremljajočimi
dejavnostmi v skladu z Odlokom o zazidalnem načrtu za »proizvodno obrtno cono
Kisovec« s spremembami (Uradni vestnik
Zasavja št. 1/93, 8/98, 12/98, 17/03 in Ur. l.
RS, št. 57/05).
Veljavni Odlok je na vpogled pri Oddelku za okolje in prostor Občine Zagorje ob
Savi.
Na razpisu lahko kandidirajo pravne osebe ali samostojni podjetniki, če so registrirani za dejavnost, ki je skladno s prostorskim
aktom predvidena na nepremičninah, ki so
predmet tega razpisa.
3.b) Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
stavbnega zemljišča je 15 dni po odločitvi o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v tem roku pogodbe ne sklene, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
pogodbe, vplačano varščino pa zadrži prodajalec.
Kupnino je kupec-izbrani ponudnik dolžan plačati v celoti v roku 8 dni po izstavitvi
računa. Neupoštevanje pogodbenega roka
plačila je razlog za takojšnjo razvezo kupoprodajne pogodbe, prodajalec pa zadrži
vplačano varščino.
Kupec-izbrani ponudnik plača davek in
vse ostale stroške izvedbe kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi.
3.c) Kupec-izbrani ponudnik se bo s kupoprodajno pogodbo zavezal, da bo najkasneje v roku 12 mesecev od sklenitve
kupoprodajne pogodbe pridobil gradbeno
dovoljenje in pričel z gradnjo načrtovanega objekta, skladno z veljavnim prostorskim
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aktom. Za pričetek gradnje objekta se šteje prijava pričetka gradnje na inšpekcijske
službe, ki jo je kupec zemljišča dolžan posredovati občini v vednost.
V nasprotnem primeru je kupec na pisni
poziv Občine Zagorje ob Savi dolžan zemljišče vrniti občini v last in posest s tem, da
ima kupec pravico do vračila kupnine brez
obresti in brez varščine, ki jo zadrži občina.
Vse stroške, nastale s postopkom vračanja
zemljišča, nosi kupec-izbrani ponudnik.
Pravica občine do vračila zemljišča
ugasne, če občina ne poda pisne zahteve
za vračilo v roku treh mesecev po preteku
roka za pričetek gradnje.
Če bi kupec-izbrani ponudnik zemljišče
želel prodati naprej, ima Občina Zagorje ob
Savi predkupno pravico za odkup zemljišča
po enaki ceni, kot je bilo prodano, od katere
se odšteje neobrestovana varščina. Stroški,
ki jih je kupec-izbrani ponudnik že imel, se
ne upoštevajo. Predkupna pravica občine
glede zemljišča ugasne s pričetkom gradnje objekta.
Prav tako se bo izbrani ponudnik s kupoprodajno pogodbo zavezal na zemljiščih,
ki jih bo tangiralo bodoče parkirišče dovoliti oziroma podeliti Občini Zagorje ob Savi
brezplačno služnost izgradnje, obratovanja
in vzdrževanja tranzitnega vodovoda ali katerekoli druge komunalne infrastrukture, kar se
bo uredilo s posebno služnostno pogodbo.
3.d) Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak se ne upošteva.
3.e) Obravnavane bodo le pravočasne in
pravilno opremljene ponudbe, v katerih bo
ponujena cena enaka ali višja od izhodiščne
prodajne cene. Morebitne ponudbe s pomanjkljivo dokumentacijo se obravnavajo v
skladu z 49. členom Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih
iz razpisne dokumentacije.
4. Varščino za resnost ponudbe v višini
10% od navedene izhodiščne cene (831.000
SIT) je potrebno vplačati na račun proračuna občine št. 01342-0100018358, ki je odprt
pri UJP Ljubljana in fotokopijo dokazila o
plačilu priložiti k prijavi na razpis. Varščina
bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino ali zadržana, če pogodbe ne bo sklenil,
neuspelim pa vrnjena brez obresti v roku 8
dni po končani izbiri.
Varščina mora biti vplačana najkasneje
en dan pred rokom za oddajo ponudbe.
5. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami naj ponudniki predložijo oziroma pošljejo
v zaprti ovojnici do dne 27. oktobra 2005 do
12. ure ne glede na vrsto prenosa na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: »ne odpiraj – ponudba na javni razpis za prodajo
zemljišča v OIC Kisovec«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
Kot pravočasne štejejo ponudbe, ki bodo
prispele do prej navedenega roka. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se
neodprte vrnejo pošiljatelju.
6. Da se bo ponudba štela kot popolna,
mora vsebovati:
– prijavni obrazec (OBR-1),
– izjavo ponudnika, da sprejema vse pogoje javnega razpisa (OBR-2),
– izpisek iz sodnega registra za pravno
osebo, samostojni podjetnik pa predloži priglasitveni list (izpisek iz sodnega registra

oziroma priglasitveni list ne smeta biti starejša od 30 dni, od datuma predložitve ponudbe),
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
predložitve ponudbe,
– dokazilo o vplačilu varščine za resnost
ponudbe v višini 10% izhodiščne cene, datum vplačila varščine mora biti najkasneje
en dan pred rokom za oddajo ponudbe,
– paraﬁran vzorec kupoprodajne pogodbe (OBR-3).
Ponudba mora biti obvezno izdelana na
obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki je
zainteresiranim ponudnikom brezplačno na
voljo vsak delovni dan med 8. in 12. uro v
Občinski upravi občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi.
7. Odpiranje ponudb je javno in se bo
vršilo v sejni sobi Občine Zagorje ob Savi
dne 27. oktobra 2005 ob 13. uri.
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb predložiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
8. Postopek javnega razpisa se bo vodil
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
9. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo upoštevano merilo ponujena višina
kupnine.
Najnižji znesek višanja izhodiščne cene
v oddani ponudbi je 100.000 SIT. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki ob izpolnjevanju
vseh zahtev razpisa, ponudi najvišjo ceno.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo enako ceno, si prodajalec pridržuje
pravico, da s temi enakovrednimi ponudniki
izvrši javno dražbo - najnižji znesek višanja
je 100.000 SIT.
Odločitev o izbiri najugodnejše ponudbe
bo izdana najpozneje v roku 8 dni od dneva
odpiranja ponudb, ponudniki pa bodo o izbiri
obveščeni v roku 3 dni od dneva odločitve.
10. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine najugodnejšemu ponudniku, oziroma lahko že začeti postopek
prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, dolžan pa je vrniti
varščino brez obresti.
Razpis se šteje kot uspel tudi v primeru,
če ponudbo odda le en ponudnik.
11. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom,lahko interesenti dobijo v občinski upravi
vsak delovni dan na tel. 03/56-55-700 ali
56-557-14.
Možen je tudi ogled zemljišča po predhodni najavi.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-26608/05
Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) ter na podlagi sklepa Občinskega
sveta občine Kamnik, št. 03201-2/02-314 z
dne 22. 9. 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
Predmet in cena:
a) Predmet prodaje je zemljišče parc.št.
73/7, njiva v izmeri 381 m2, k.o. Mekinje.
Zemljišče leži v Mekinjah v območju Prašnikarjevega parka z drevoredom. Pri kakršnih-
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koli posegih v to zemljišče, bo novi lastnik
moral upoštevati pogoje oziroma smernice
pristojnega zavoda za kulturno dediščino.
b) Izhodiščna cena brez davka, ki ga prav
tako plača kupec, je 5,486.400 SIT.
Pogoji:
a) Ponudnik je lahko pravna ali ﬁzična
oseba.
b) Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno,
rok in način plačila kupnine.
c) Kupnino mora izbrani kupec plačati v
roku 8 dni po podpisu pogodbe ali najkasneje
do 15. 12. 2005, sicer ima občina pravico obdržati vplačano varščino.
d) Nepremičnine so naprodaj po sistemu
»videno – kupljeno«. Notarske stroške, davek ter druge stroške plača kupec.
e) Ponudbe morajo biti poslane priporočeno po pošti na naslov: Občina Kamnik,
Oddelek za okolje in prostor, Glavni trg 24,
1240 Kamnik, ali oddane na vložišču Občine
Kamnik, v zapečateni ovojnici z oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – ne odpiraj!«,
do vključno 21. 10. 2005.
f) Zainteresirani ponudnik mora plačati varščino za resnost ponudbe v višini
10% od izhodiščne cene za nepremičnino,
za katero vlaga ponudbo. Varščino je potrebno plačati na TRR Občine Kamnik, št.
01243-0100002257, sklic 7000, najkasneje
do vključno 21. 10. 2005. Kopijo potrdila o
plačani varščini mora ponudnik priložiti ponudbi, saj bo občina upoštevala le ponudbo z dokazilom o plačani varščini. Le-ta se
bo izbranemu ponudniku vštela v kupnino,
neizbranim ponudnikom pa se bo nerevalorizirana in neobrestovana varščina vrnila
najkasneje do 4. 11. 2005.
g) Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni.
h) Prednost pri izboru bo imel kupec, ki bo
ponudil višjo ceno.
i) Razpis ne zavezuje prodajalca, da bo z
najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil
prodajno pogodbo.
j) Vse informacije dobijo zainteresirani
kupci po tel. 01/831-81-18 (g. Mlakar).
Občina Kamnik

Ob-26967/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj, sprejetega na 33. seji, dne
26. septembra 2005

Št. 466-62/2005
Ob-26818/05
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve),
10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno
glasilo št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02 in št.
41/05) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in št.
77/03) ter sklepa Občinskega sveta občine
Ajdovščina z dne 29. 9. 2005 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine
Predmet javne ponudbe je prodaja stavbnega zemljišča v Poslovno obrtni coni Gojače, in sicer parc. št. 632 travnik 5. razreda v
izmeri 3550 m2, k.o. Gojače.
V predlogu lokacijskega načrta Poslovna
obrtna cona Gojače je ta parcela del večje
gradbene parcele, saj je zaradi razvejanosti
oblike kljub njeni velikosti na njej otežkočena
samostojna gradnja. Parcela je komunalno
neopremljena.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za zemljišče znaša 4.500 SIT/m2 oziroma za celotno

zemljišče 15,975.000 SIT. Uspeli ponudnik
bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno zemljišče vendar
najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek
na dodano vrednost v višini 20% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe: pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj
– ponudba za nakup stavbnega zemljišča
v POC Gojače«. Ponudbe, poslane po pošti
ali dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do srede 26. oktobra
2005 do 10. ure. Javno odpiranje prispelih
pisnih ponudb bo potekalo istega dne ob
10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne
osebe s sedežem v državah, ki so članice
Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
1,600.000 SIT na Podračun EZR Občine
Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za ﬁzične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina,
v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh
po opravljenem javnem odpiranju prispelih
pisnih ponudb in plačati celotno kupnino za
zemljišča vključno z davkom na dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve računa.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku 8 dni
od dneva izbora najugodnejšega ponudnika.
Če najugodnejši ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem roku, bo
vplačana varščina zapadla v korist Občine
Ajdovščina.
Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v torek
18. 10. 2005 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije in vpogled v predlog lokacijskega
načrta Poslovna obrtna cona Gojače lahko
dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po
tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja
Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14,
kontaktna oseba: Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina

Stran

javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
1.1. Stanovanjska hiša v Dravski ul. 12,
Ptuj, v izmeri 287,65 m2, parc. št. 1369,
vlož. št. 823 k.o. Ptuj, po ocenjeni vrednosti
zgradbe z zemljiščem 29,500.000 SIT, ki jo
je izdelala Auditor revizijska družba d.o.o.,
Murkova ul. 4, Ptuj. Eno stanovanje je zasedeno z najemnikom.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine
lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež
na območju Republike Slovenije in ﬁzične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 24. 10. 2005,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup poslovnega prostora«. Osebno
prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino
Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, soba št. 54/II, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski
račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296 – 0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od ocenjene vrednosti nepremičnine.
– Dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega razpisa.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 27. 10. 2005 ob 14. uri, na
Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, soba
št. 55/II.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
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3. Ponudba mora vsebovati naslednje
elemente, ki se bodo upoštevali kot kriteriji
za izbor najugodnejšega ponudnika:
a) ponujeno ceno,
b) način in rok plačila, ter v primeru odloženega plačila način zavarovanja plačila
kupnine,
c) rok veljavnosti ponudbe ne sme biti
krajši kot 60 dni od poteka roka za vložitev
ponudbe,
d) dokazilo o vplačani varščini.
4. Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje pravne in ﬁzične osebe. Pravne osebe morajo ponudbi priložiti izpis iz sodnega
(ali drugega ustreznega) registra, ki ni starejši od 30 dni.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 1,000.000 SIT za vsako posamezno družbo iz razpisa oziroma
70,000.000 SIT za družbo Mladinska knjiga
založba d.d. Varščina za resnost ponudb se
plača na transakcijski račun družbe D.S.U.
d.o.o., št. 02923-0253101949 odprt pri NLB
d.d., s pripisom: »Varščina za ponudbo nakupa delnic oziroma poslovnega deleža
družbe (navesti naziv družbe)«. Izbranemu
ponudniku bo varščina brezobrestno všteta
v kupnino, drugim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v osmih dneh po končanem
izboru.
6. Za pravočasne se štejejo zgolj ponudbe, ki prispejo na sedež D.S.U. d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, v zaprti pisemski ovojnici s pripisom: »Ponudba na javno zbiranje
ponudb za nakup delnic oziroma poslov-

pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi.
7. Stanovanjska hiša se prodajajo po
sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje
stanovanjsko hišo v stanju, kakršno je in
ne more uveljaviti večjih pravic, ko jih je
imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-26730/05
D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, Dunajska 160, objavlja
javno zbiranje ponudb
za nakup delnic in poslovnega deleža za
naslednje družbe
1. Predmet prodaje je navedeno število delnic pri posamezni delniški družbi
in sicer:

Zap.
Delniška družba
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Število delnic
za prodajo

Nominalna
vrednost
delnice
v SIT

Osnovni kapital
družbe
v SIT

213.449

1.000

1.232,025.000

22.547

1.000

1.713,224.000

4.402

1.000

120,994.000

9.582

1.000

174,329.000

1.286

1.000

32,160.000

36.795

1.000

4.381,933.000

55.106

1.000

2.250,000.000

29.929

2.000

557,622.000

7.926

1.000

265,141.000

7.934

2.000

291,744.000

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA
d.d., Ljubljana Slovenska 29
SEMENARNA Ljubljana d.d.,
Dolenjska cesta 242
ETP Kranj, d.d., Ulica Mirka Vadnova 11, Kranj
Hotel Evropa, d.d., Krekov trg 4,
Celje
IZR, d.d., Kidričeva 66a, Škofja
Loka
LJUBLJANSKE MLEKARNE, d.d.
Tolstojeva 63, Ljubljana
MARLES, d.d., Limbuška cesta 2,
Maribor
MURKA Lesce, d.d., Alpska cesta
45, Lesce
VODI Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1B, Nova Gorica
MOSTOVNA, d.d., Verovškova
ulica 60, Ljubljana

Ponudba se lahko nanaša le na odkup
celotnega ponujenega paketa delnic posamezne delniške družbe.
2. Predmet prodaje je navedena nominalna vrednost poslovnega deleža:

Družba z omejeno odgovornostjo
10

ZIM d.o.o. Slovenska ulica 40, Maribor

Nominalna
vrednost
posl. deleža
za prodajo
v SIT

Osnovni kapital
družbe
v SIT

1,741.220,19

70,116.275,80

nega deleža družbe (navesti naziv družbe)
– ne odpiraj«, najpozneje do 28. 10. 2005.
7. Na podlagi tega razpisa D.S.U. d.o.o.
ni zavezana skleniti pogodbe o prodaji delnic oziroma poslovnega deleža z najboljšim
ali katerimkoli drugim ponudnikom.
Pogoji za sodelovanje na razpisu so objavljeni na internetnem naslovu www.dsu.si.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani dobijo na naslovu
D.S.U. d.o.o., vsak delavnik med 9. in 11.
uro, pri Ksenji Hornung, tel. 01/58-94-881.
D.S.U. družba za svetovanje
in upravljanje, d.o.o.
Ob-26778/05
Bonin, trgovina na debelo in drobno
d.o.o. – v stečaju, Kampel 70, Kampel,
skladno s sklepom senata Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St 59/2004 z dne
30. 9. 2005, objavlja
prodajo premoženja
stečajnega dolžnika z javnim zbiranjem
ponudb
1. Predmet prodaje:
1.1. zaloge tekstilnih izdelkov po seznamu zalog na dan 30. 5. 2005, ki je kot
priloga št. 1 sestavni del sklepa, za najnižjo
prodajno ceno 500.000 SIT, oziroma
1.2. pravna oseba Bonin d.o.o. – v stečaju, z navedeno ﬁrmo, vpisana v sodni
register, za najnižjo prodajno ceno 500.000
SIT.
2. Ostali pogoji prodaje:
2.1. Rok za zbiranje ponudb je 8 dni od
objave.
2.2. Pisne ponudbe je potrebno poslati s
priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom »St 59/2004 – prodaja z zbiranjem
ponudb, ne odpiraj«, na naslov: Okrožno sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
2.3. Vsak ponudnik mora pred končanim
rokom za zbiranje ponudbe položiti varščino v višini 20% od najnižje prodajne cene
na TTR dolžnika št. 03135-1000363944 pri
SKB banki d.d., s pripisom: »varščina v
zvezi s pisno ponudbo«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v
kupnino, drugim pa vrnjena v 8 dneh po
izbiri najboljšega ponudnika. Varščina se
ne obrestuje.
2.4. Ponudniki so lahko ﬁzične osebe ali
pravne osebe, ki ponudbi priložijo izvirnik ali
po notarju overjeno kopijo potrdila o državljanstvu oziroma izpiska iz sodnega registra,
ki ni starejši od 8 dni.
2.5. Kupci ne morejo biti osebe, ki so
navedene v prvem in drugem odstavku
153. člena ZPPSL. Ponudnik mora ponudbi
priložiti izjavo, skladno z določbo četrtega
odstavka 153. člena ZPPSL, overjeno pri
notarju.
2.6. Pisna ponudba mora vsebovati priimek in ime kupca ter njegov naslov oziroma
ﬁrmo in sedež, predmet nakupa in ponujeni
znesek kupnine ter potrjeno kopijo plačilnega naloga ali original splošne položnice
o izvršenem denarnem vplačilu varščine.
Ponudbo mora podpisati kupec oziroma zakoniti zastopnik pravne osebe. Ponujena
cena za nakup predmeta prodaje mora biti
najmanj enaka najnižji prodajni ceni.
2.7. Prednost pri nakupu ima ponudnik,
ki bo bodisi za predmet prodaje pod točko
1.1. bodisi za predmet prodaje pod točko
1.2. ponudil najvišjo ceno, v primeru dveh
ponudb z enakima cenama pa ponudnik za
nakup pravne osebe. Če je več ponudnikov

89 / 7. 10. 2005 /

7421

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

z enakima cenama, se ne izbere nobenega
in se prodaja ponovi.
2.8. O izbiri najboljšega ponudnika bo
odločeno v 15 dneh po končanem zbiranju
ponudb.
2.9. Izbrani ponudnik mora pogodbo o
nakupu skleniti v roku 8 dni po prejemu obvestila o izbrani ponudbi in kupnino plačati
najkasneje v 8 dneh po sklenitvi pogodbe.
2.10. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine v celoti v določenem roku, se šteje, da je odstopil od nakupa
in bo prodaja razveljavljena, varščino pa bo
obdržal stečajni dolžnik. Če kupec ne plača
v roku celotne kupnine ali kakorkoli odstopi
od nakupa, se mu vrne le tisti del kupnine,
ki ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
2.11. Predmet nakupa prevzame kupec v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
2.12. Vsi davki (DDV) so vključeni v
ceno, stroške za prenos lastništva pa so
obveznost kupca.
2.13. Premoženje je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«.
2.14. Javno odpiranje ponudb bo dne
27. 10. 2005 ob 9.30 v sobi št. 325/I Okrožnega sodišča v Kopru.
Zainteresirani ponudniki si lahko ogledajo predmet prodaje in celotno dokumentacijo po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem Samom Hladnikom, tel.
041/43-52-18.
Bonin, d.o.o. – v stečaju

nadomešča dne 26. 7. 2005 predloženi delitveni načrt.
Iz navedenega razloga se je CPV d.o.o.
tudi odločil, da bo edini družbenik namesto
29. 8. 2005 odločal o soglasju k delitvenem
načrtu dne 10. 10. 2005.
V Uradnem listu RS, ki je v številki 78 z
dne 19. 8. 2005 objavil obvestilo, ki ga je
CPV predložil sodišču dne 26. 7. 2005, bo
CPV objavil tudi to obvestilo o predložitvi
spremenjenega delitvenega načrta.
CPV d.o.o. s tem obvestilom opozarja:
a) edinega družbenika,
aa) da mu je direktor CPV d.o.o. dolžan
najkasneje do 23. 9. 2005, skupaj z vabilom
poslati kopijo delitvenega načrta, letnega
poročila CPV d.o.o. za zadnja tri poslovna
leta, zaključno poročilo CPV d.o.o., vmesne
bilance na dan 30. 6. 2005,
ab) da je pri odločanju edinega družbenika o delitvenem načrtu potrebno predložiti
listine iz točke aa) tega obvestila, direktor pa
je dolžan ustno obrazložiti vsebino delitvenega načrta,
ac) da je direktor pred odločanjem o soglasju za oddelitev dolžan družbenika obvestiti o vseh pomembnih spremembah
premoženja družbe v obdobju od sestave
delitvenega načrta do odločanja o soglasju
k delitvenem načrtu, za kakršne se štejejo
zlasti tiste spremembe, zaradi katere bi bilo
primerno drugačno menjalno razmerje oziroma drugačna dodelitev deležev v novih
družbah,
b) upnike, da je CPV d.o.o. dolžan vsakemu upniku na njegovo zahtevo najkasneje
naslednji delovni dan brezplačno dati prepis
delitvenega načrta.
Edini družbenik bo o delitvenem načrtu
odločal 10. 10. 2005; tedaj se bo z izjavami
v obliki notarskega zapisa odrekel uporabi
določb Zakona o gospodarskih družbah o
poročilu uprave o oddelitvi in reviziji oddelitve ter poročilu revizorja o oddelitvi.
CPV d.o.o.

Ob-26606/05
Likvidacijski upravitelj družbe V.A.R. zastopanje tujih ﬁrm, d.o.o. - v likvidaciji, Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, obvešča upnike
navedene družbe, da se je nad družbo dne
13. 9. 2005 na podlagi sklepa skupščine z
dne 22. 6. 2005 pričel postopek redne likvidacije. Upnike družbe se poziva, da v roku
30 dni od objave tega obvestila v Uradnem
listu Republike Slovenije svoje terjatve prijavijo likvidacijskemu upravitelju, in sicer na
naslov družbe V.A.R. zastopanje tujih ﬁrm,
d.o.o. - v likvidaciji.
Potočnik Vasja,
likvidacijski upravitelj

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-13/2005-3
Ob-26747/05
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 26. 9. 2005 sprejme v hrambo
statut z nazivom »Pravila Sindikata Slovenske kinoteke SVIZ« in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
310 za sindikat z imenom: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije javnega zavoda Slovenska kinoteka,
s kratico: Sindikat Slovenske kinoteke
SVIZ in sedežem: Miklošičeva cesta 38,
Ljubljana.
Št. 101-14/2005-3
Ob-26748/05
Statut Sindikata železniške tiskarne,
s sedežem v Ljubljani, Kolodvorska 11,
ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana,
Izpostavi Center, na podlagi odločbe št.
028-68/94-04/IO z dne 18. 4. 1994, in vpisan v evidenco statutov sindikatov, pod za-

poredno številko 170 z dnem 18. 4. 1994,
se z dnem 26. 9. 2005 izbriše iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-3/2005
Ob-26749/05
Upravna enota Tolmin, z dnem izdaje te
odločbe izbriše iz evidence statutov sindikatov v hrambi Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije – center za
izobraževanje in usposabljanje Tolmin,
Rutarjeva 18, 5220 Tolmin.
Pravila sindikata so bila vpisana v evidenco dne 11. 10. 2002 pod zap. št. 42 z
nazivom Pravila sindikata SVIZ centra za
izobraževanje in usposabljanje Tolmin.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-50/2005-31
Ob-26819/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede koncentracije
družb Telemach, družba za komunikacijske storitve, d.o.o., Cesta Ljubljanske
brigade 21, Ljubljana, in CATV – kabelsko prenosni sistemi Murska Sobota,
d.d., Štefana Kovača 13, Murska Sobota,
na podlagi 1. odstavka 41. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99; 37/04) odločil, kot sledi iz
izreka:
Urad priglašeni koncentraciji družb Telemach, družba za komunikacijske storitve,
d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana, in CATV – kabelsko prenosni sistemi
Murska Sobota, d.d., Štefana Kovača 13,
Murska Sobota, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-26609/05
Na podlagi 533. člena ZGD je CPV Center za varnost in zdravje pri delu d.o.o.,
Tbilisijska 57, Ljubljana, dne 9. 9. 2005
Okrožnemu sodišču v Ljubljani pod opravilno številko Srg 8897/2005 predložil naslednje obvestilo:
CPV Center za varnost in zdravje pri delu
d.o.o., Tbilisijska 57, Ljubljana (CPV d.o.o.),
je dne 26. 7. 2005 obvestil Okrožno sodišče
v Ljubljani, kot registrsko sodišče, da bo ustanovitelj in edini družbenik dne 29. 8. 2005 odločal o soglasju k delitvenem načrtu družbe
CPV Center za varnost in zdravje pri delu
d.o.o., Tbilisijska 57, Ljubljana, o oddelitvi in
prenosu dela premoženja te družbe na novo
ustanovljeno družbo Varkom podjetniško in
poslovno svetovanje d.o.o. ter o soglasju k
aktu o ustanovitvi navedene novo ustanovljene družbe in sprejemu tega akta. Obvestilu je
priložil navedeni delitveni načrt.
Ker je pri sestavi zaključnega poročila,
vmesne bilance in otvoritvenih bilanc prišlo do sprememb določenih podatkov, sedaj
CPV d.o.o. pošilja sodišču delitveni načrt, ki
upošteva spremenjene postavke in z njim
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Št. 51/05
Ob-26741/05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) družba Unitas armature, d.d. objavlja sporočilo:
Družba Unitas armature, d.d. je pristopila k aktivnostim za pripojitev družbe Unitas
armature, d.d. k družbi Kovina d.d. V skladu
s tem je nadzorni svet družbe Unitas armature, d.d. na seji dne 21. 9. 2005 sprejel
sklep, da se kot pripojitvenega revizorja za
potrebe pripojitve družbe Unitas armature,
d.d. k družbi Kovina d.d. imenuje revizijsko
hišo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. Skupni predlog nadzornih svetov obeh družb v postopku pripojitve, da se
imenuje za pripojitvenega revizorja, KPMG
Slovenija d.o.o., je bil dne 22. 9. 2005 posredovan Okrožnemu sodišču v Ljubljani.
Unitas d.d.
uprava družbe
Dušan Jazbinšek, direktor
Št. 1/2005

Ob-26852/05
Obvestilo
Uprava družbe Mineral d.d. Ljubljana,
Letališka c. 5, v skladu s četrtim odstavkom
465. členom Zakona o gospodarskih družbah obvešča, da ji je Poteza naložbe d.o.o.,
Ljubljana, Železna cesta 18, sporočila, da je
dne 22. 9. 2005 pridobila 155.811 navadnih
imenskih delnic izdajatelja Mineral d.d., z
oznako MING, kar predstavlja večinski delež
(53,85%) v osnovnem kapitalu izdajatelja.
Mineral d.d. Ljubljana
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Javne prodaje delnic
Št. 980/2005-3699
Ob-27112/05
Banka Celje d.d. na osnovi sklepa uprave banke z dne 5. 10. 2005 ter v skladu z
določili 219. in 313. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
ponudbo
za prodajo lastnih delnic
1. Predmet prodaje in prodajna cena: do
21.420 prednostnih delnic Banke Celje d.d.
z oznako BCEP po ceni najmanj 80.000 SIT
za delnico.
2. Pogoji prodaje:
– prednostno pravico do nakupa delnic
imajo vsi obstoječi delničarji banke, ki bodo
v roku 14 dni od te objave dali pisno ponudbo za nakup delnic,
– prodaja bo potekala v dveh krogih:
– v prvem krogu imajo pravico do nakupa delnic po ceni 80.000 SIT za delnico
vsi obstoječi delničarji banke do višine njihovega sorazmernega deleža v osnovnem
kapitalu banke,
– v primeru, da vsi obstoječi delničarji
prednostne pravice ne bodo izkoristili v celoti, bo banka neprodane delnice iz prvega
kroga prodala tistim zainteresiranim delničarjem, ki bodo svoj dodatni interes izrazili v
ponudbi, pri čemer bo osnovno merilo izbire
kupca višja ponujena cena (drugi krog).
Presečni datum v delniški knjigi Banke
Celje d.d. za ugotovitev pravice do nakupa:
5. 10. 2005.
Dostava pisnih ponudb (osebno ali priporočeno po pošti) na naslov: Banka Celje
d.d., Sektor zakladništva in mednarodnega
poslovanja – tajništvo, Vodnikova 2, 3000
Celje.
Način plačila: gotovina – nakazilo na račun banke.
Datum plačila: 2 delovna dneva po podpisu pogodbe.
Stroški: vsaka stranka nosi svoje stroške.
3. Obveščanje in sklenitev pogodb:
Banka bo na dan te objave vse obstoječe
delničarje pisno povabila k dajanju ponudb
za nakup delnic skladno s pogoji iz te objave. V roku 7 dni po izteku roka za uveljavitev prednostne pravice do nakupa bo vse
zainteresirane delničarje obvestila o izidu
njihove ponudbe in jih pozvala k sklenitvi
pogodbe. Rok za sklenitev pogodbe je 5
delovnih dni od prejema obvestila banke o
sprejemu njihove ponudbe.
Uprava Banke Celje d.d.

Sklici skupščin
Ob-26610/05
V skladu z 41. členom Statuta delniške
družbe Mineral, družba za pridobivanje,
pridelavo in montažo naravnega kamna,
d.d. na zahtevo delničarja Poteza Naložbe
d.o.o., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, katerega delež predstavlja 53,85% osnovnega
kapitala družbe, uprava družbe sklicuje
14. sejo skupščine
Mineral d.d., Ljubljana,
Letališka cesta 5,
ki bo v torek, 8. novembra 2005 ob 15.
uri v Ljubljani, Dunajska c. 159, v prvem
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nadstropju zgradbe v sejni sobi št. 303 z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Delničar Poteza Naložbe d.o.o. predlaga
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: odv. Dušan Kecman,
– preštevalki glasov: Stanka Japundža
in Irena Žolger.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev. Seznanitev
z izvolitvijo novih članov nadzornega sveta,
predstavnikov delavcev.
Delničar Poteza Naložbe d.o.o. predlaga
skupščini sprejem naslednjega sklepa:
Za člane nadzornega sveta, predstavnike
delničarjev, se za novo štiriletno mandatno
obdobje, ki začne teči z dnem 9. november
2005, izvolijo Branka Remškar, Stojan Nikolič in Andrej Počrvina.
Skupščina se seznani z novimi člani nadzornega sveta, predstavniki delavcev, Dušanom Kavčnikom in Miroslavom Reboljem.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarja Poteza Naložbe d.o.o. bo na voljo
v tajništvu družbe na sedežu uprave družbe,
vsak delavnik od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
v pisni obliki obrazloženi in vloženi v roku 7
dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave
delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Mineral, d.d.
direktor
Boris Lasić, u.d.i.a.
Ob-26611/05
Uprava družbe Kroj, Izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Tržaška cesta 118, sklicuje na
podlagi določb Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe
11. redno skupščino
delničarjev družbe Kroj Izdelovanje
tekstilnih izdelkov, d.d. Ljubljana,
dne 7. 11. 2005 ob 15. uri, v pisarni notarja Andreja Škrka v Ljubljani na Dunajski 56.
Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa:
– za predsednika te skupščine se izvoli
Andreja Lamovca,
– za preštevalko glasov se izvoli Darinko
Ostanek,
– seji prisostvuje vabljeni notar Andrej
Škrk iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe
za leto 2004, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornem
svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani z letnim poročilom
družbe za leto 2004 in s pisnim poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe z umikom delnic.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se zmanjša za 196,943.000 SIT s sedanjih
246,943.000 SIT na 50,000.000 SIT. Osnovni
kapital se zmanjša zaradi njegovega prevelikega obsega glede na dejavnost in potrebe družbe. Zmanjšanje osnovnega kapitala
se izvede z umikom 196.943 delnic, ki jih
bo družba pridobila na podlagi tega sklepa.
Delničarji imajo prednostno pravico do prodaje svojih delnic v številu, ki ustreza deležu njihove udeležbe v osnovnem kapitalu in
ki jih družba namerava pridobiti na podlagi
tega sklepa (v nadaljevanju: sorazmerni del
delnic). Celo število delnic, ki jih ima pravico
prodati posamezni delničar, se določi z zaokroževanjem navzdol. Prednostno pravico
do prodaje sorazmernega dela delnic imajo
delničarji družbe glede na stanje njihovih delnic v centralnem registru Klirinško depotne
družbe na dan sprejetja tega sklepa.
Uprava je dolžna v roku 30 dni od sprejema tega sklepa:
a) z objavo v Uradnem listu RS pozvati dosedanje delničarje, da imajo pravico
do prodaje sorazmernega dela od 196.943
delnic, ki jih namerava pridobiti družba na
podlagi tega sklepa,
b) s priporočenim pismom obvestiti delničarje, da imajo pravico do prodaje sorazmernega dela delnic, ki jih namerava družba
pridobiti na podlagi tega sklepa, in o tem,
kakšno število delnic ta del predstavlja, ter
jih pozvati, da družbi z zavezujočo ponudbo
ponudijo v odkup sorazmerni, del delnic pod
naslednjimi pogoji:
– cena za eno delnico je 1.765 SIT, – pogodbe o prodaji in nakupu delnic se sklenejo
takoj po poteku 6 mesecev od dneva objave
vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in ko je bilo upnikom,
katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa
sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v
register in ki so terjatve pravočasno prijavili,
zagotovljeno poplačilo ali zavarovanje njihovih terjatev,
– družba izvede plačilo na transakcijske
račune delničarjev v roku 8 dni po podpisu
pogodb,
– delničar je dolžan na svoje stroške prenesti delnice na družbo v roku 3 dni po podpisu pogodbe,
– pogodb se ne sklene v primeru, da
družba upnikom, katerih terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v register in ki so terjatve pravočasno prijavili, ne more zagotoviti
poplačila ali zavarovanja njihovih terjatev,
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– družba sprejme ponudbo za manjše
število delnic, pri čemer od vseh delničarjev
odkupi enak delež njihovega sorazmernega
dela delnic, kolikor zaradi zagotovitve poplačila ali zavarovanja terjatev upnikov, ali
zaradi drugih okoliščin, vrednost likvidnih
sredstev družbe ne zadošča več za odkup
predvidenega števila delnic.
Delničarji imajo pravico izkoristiti prednostno pravico do prodaje sorazmernega
dela delnic v roku 30 dni od dneva objave
poziva v Uradnem listu RS. Delničarji uresničijo prednostno pravico tako, da družbi
posredujejo zavezujočo ponudbo, tako da
družba navedeno ponudbo prejme do poteka 30-dnevnega roka od objave v Uradnem
listu RS.
Delničarji imajo pravico ponuditi družbi
v odkup tudi večje število delnic, kot znaša njihov sorazmerni del od 196.943 delnic
(dodatno ponujene delnice). Kolikor vsi delničarji ne bodo izkoristili prednostne pravice
do prodaje sorazmernega dela delnic, lahko
družba manjkajoče delnice odkupi od delničarjev, ki so ponudili večje število delnic, in
sicer na način, da od vseh delničarjev odkupi enak delež dodatno ponujenih delnic.
V primeru, da v skladu s prejšnjima odstavkoma ni odkupljenih vseh 196.943 delnic družbe, je nadzorni svet pooblaščen, da
glede na dejansko število odkupljenih delnic
ustrezno prilagodi ta sklep o zmanjšanju
osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča
nadzorni svet za uskladitev besedila Statuta
družbe z izvedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
4. Spremembe in dopolnitve statuta
družbe.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta v predloženem
besedilu.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji in njihovi zastopniki oziroma pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo
skupščine prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v KDD po stanju na dan
31. 10. 2005.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe,
skupaj z njihovo obrazložitvijo, najkasneje v
štirinajstih dneh od dneva sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se v roku ene ure od napovedane
skupščine, skupščina ponovno sestane v
istem prostoru, z istim dnevnim redom in
glasuje glede na število prisotnih delnic.
Kroj d.d. Ljubljana
uprava družbe
Ob-26820/05
Na podlagi 23. člena statuta družbe Elektroservisi, proizvodnja, trgovina, montaža in
servisiranje, d.d., Trzin, sklicuje uprava
enajsto zasedanje skupščine
delniške družbe Elektroservisi,
ki bo v sredo, 9. 11. 2005 ob 12. uri na
sedežu družbe Trzin, Dobrave 6.
Dnevni red in predloga sklepov:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje
organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani
organi skupščine.
2. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: razveljavi se sklep 10.
seje skupščine o imenovanju revizorja za
leto 2005. Za revizorja družbe za poslovno

leto 2005 se imenuje revizijska družba Constantia Plus, d.o.o.
Predlog sklepa iz 1. točke je oblikovala
uprava, iz 2. točke pa nadzorni svet.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
ali njihovi pooblaščenci. Pooblastilo mora
biti pisno in shranjeno na sedežu družbe.
Delničarji morajo svojo udeležbo na
skupščini napovedati pisno ali osebno pri
upravi družbe vsaj tri dni pred zasedanjem
skupščine.
Glasovalno pravico lahko uresničujejo
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo vsaj
tri dni pred zasedanjem skupščine.
Gradivo za zasedanje skupščine bo delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delovni dan od dneva objave dalje med 8.
in 10. uro.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne
ob 13. uri, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Elektroservisi, d.d.
uprava
Ivan Hozjan
Ob-26843/05
Na podlagi določil 39. člena statuta in 9.
člena poslovnika o delu skupščine delniške
družbe Tovarna pohištva Trbovlje, družba za
proizvodnjo pohištva, d.d., Savinjska cesta
31, Trbovlje, uprava družbe sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Tovarna pohištva Trbovlje,
družba za proizvodnjo pohištva, d.d.,
ki bo dne 7. 11. 2005 ob 13. uri v prostorih na sedežu družbe v Trbovljah, Savinjska
cesta 31.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles.
Uprava predlaga sklep:
Izvoli se:
– za predsednika skupščine: Tomislav
Kus,
– za preštevalko glasov: Martina Plevnik.
Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.
Izvolijo se delovna telesa skupščine in
imenuje notarka, po predlogu uprave.
2. Preoblikovanje delniške družbe v
družbo z omejeno odgovornostjo.
Uprava predlaga sklep:
2.1. Delniška družba Tovarna pohištva
Trbovlje, družba za proizvodnjo pohištva,
d.d., s sedežem Savinjska cesta 31, Trbovlje, se preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo, z značilnostmi, razvidnimi iz
akta o ustanovitvi, ki je priloga notarskega
zapisnika in sestavni del tega sklepa.
Firma družbe z omejeno odgovornostjo
bo: TPT, tovarna pohištva d.o.o., skrajšana
ﬁrma bo: TPT d.o.o.
Sedež družbe bo: Celje.
Poslovni naslov družbe bo: Gregorčičeva
7, Celje.
2.2. Osnovni kapital delniške družbe, ki
znaša 107,140.000 SIT v celoti preide v
osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša osnovni kapital družbe z
omejeno odgovornostjo 107,140.000 SIT.
2.3. Delnice z nominalno vrednostjo po
1.000 SIT se spremenijo v poslovne deleže
po enaki nominalni vrednosti tako, da nominalna vrednost delničarja predstavlja poslovni delež v nominalni višini, ki je enak seštevku nominalnih zneskov delnic delničarja.
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Uprava družbe TPT d.d. v smislu četrtega odstavka 542. člena ZGD izjavlja, da
delničarjem, ki preoblikovanju nasprotujejo
in tistim delničarjem, ki si do dneva skupščine niso zagotovili dovolj delnic (najmanj 14)
za pridobitev vsaj enega osnovnega vložka,
ki mora imeti z zakonom določeno višino
14.000 SIT, se izplača primerna denarna odpravnina v višini 1.000 SIT za eno delnico,
tako pridobljeni delež se pripiše v korist večinskega družbenika VAJ d.o.o. Celje.
2.4. Dejavnost družbe z omejeno odgovornostjo ostane enaka kot je bila dejavnost
dosedanje delniške družbe.
2.5. Sprejme se akt o ustanovitvi družbe
Tovarna pohištva d.o.o., v predlaganem besedilu, ki nadomesti do sedaj veljavni statut
delniške družbe. Za pripravo čistopisa akta
o ustanovitvi glede osnovnih vložkov in poslovnih deležev skupščina pooblašča direktorja družbe.
2.6. Za direktorja Tovarna pohištva d.o.o.
se imenuje dosedanji direktor d.d., Vladimir
Vajdetič, za nedoločen čas. Direktor zastopa
družbo neomejeno.
2.7. Družba Tovarna pohištva d.o.o. obstoja od vpisa preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo v sodni register in je univerzalni pravni naslednik
Tovarna pohištva Trbovlje d.d. in bo po preoblikovanju nadaljevala z dejavnostmi, ki jih
je opravljala kot d.d.
2.8. Ustanovi se podružnica družbe.
Firma podružnice je: TPT, tovarna pohištva d.o.o., Poslovna enota Trbovlje.
Skrajšana ﬁrma podružnice je: TPT
d.o.o., PE Trbovlje.
Sedež podružnice je: Savinjska cesta 31,
Trbovlje.
Podružnica opravlja naslednjo dejavnost:
DD/20.100 žaganje in skobljanje lesa ter
impregniranje lesa
DD/20.300 stavbno mizarstvo
DD/20.400 proizvodnja lesene embalaže
DD/20.510 proizvodnja drugih izdelkov
iz lesa
DJ/28.520 splošna mehanična dela
DL/33.100 proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov
DN/36.110 proizvodnja sedežnega pohištva
DN/36.120 proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedeženga
DN/36.130 proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega
DN/36.140 proizvodnja drugega pohištva
DN/37.200 reciklaža kovinskih ostankov
in odpadkov
F/45.420 vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva
F/45.430 oblaganje tal in sten
G/51.130 posredništvo pri prodaji lesa in
gradbenega materiala
G/51.150 posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in aparatov,
drugih kovinskih izdelkov
G/51.470 trgovina na debelo z drugimi
izdelki široke porabe
G/51.530 trgovina na debelo z lesom,
gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/51.850 trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
G/52.440 trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo
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G/52.610 trgovina na drobno po pošti
I/60.240 cestni tovorni promet
I/63.120 skladiščenje
K/70.200 dajanje lastnih nepremičnin v
najem
K/71.330 dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
K/74.120 računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje.
Za zastopanje podružnice je pooblaščen
direktor Vladimir Vajdetič, ki zastopa in predstavlja podružnico neomejeno.
3. Razrešitev članov nadzornega sveta.
Uprava predlaga sklep:
Predčasno se odpokličejo člani nadzornega sveta: Ksenija Jakopič, Sašo Pušnik,
Jelena Mlakar Kramar in Janko Cankar.
Član nadzornega sveta Štefan Kešnar se
odpokliče na podlagi lastne odstopne izjave
zaradi odpovedi.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v centralni register
KDD, Centralne klirinško depotne družbe,
d.d. Ljubljana in svojo udeležbo na skupščini prijavijo najkasneje 3 dni pred dnevom
zasedanja skupščine. Če se bo skupščine
udeležil pooblaščenec delničarja, je treba
prijavi na skupščino predložiti tudi pisno pooblastilo za zastopanje. Pooblastilo ostane
deponirano na sedežu družbe.
Člani uprave in nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi če niso delničarji.
Gradivo za posamezne točke dnevnega
reda skupščine, vključno z aktom o ustanovitvi d.o.o., je na vpogled vsem delničarjem
družbe v prostorih družbe Tovarne pohištva
Trbovlje d.d. (tajništvo), vsak dan, od dneva
objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 11. do 14. ure.
Tovarna pohištva Trbovlje d.d.
uprava družbe
Ob-26844/05
Na podlagi 34. člena Statuta družbe Slovenija projekt, podjetje za projektiranje, d.d.,
Ljubljana uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe Slovenija projekt, d.d.,
ki bo dne 8. 11. 2005 ob 11. uri na sedežu družbe v Ljubljani, Pod hribom 55.
Sklicatelj predlaga naslednji dnevni red:
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Izvolitev predlaganih organov skupščine.
3. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004, pisnega poročila
nadzornega sveta k letnemu poročilu; obravnava ter razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za poslovno
leto 2004.
4. Imenovanje
članov
nadzornega
sveta.
5. Iztisnitev malih delničarjev.
6. Razno.
Predlogi sklepov
K 1. točki dnevnega reda – sklep št. 1.:
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: po ugotovitvi sklepčnosti se potrdi
predlagani dnevni red skupščine.
K 2. točki dnevnega reda – sklep št. 2.:
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se izvoli Tamara Kotnik, za preštevalca glasov pa Kaja
Klun,
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– za sestavo notarskega zapisnika o
opravljeni skupščini se imenuje Jože Sikošek iz Ljubljane.
K 3. točki dnevnega reda – sklep št. 3.:
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o vodenju nadzora v družbi
v letu 2004.
Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za leto 2004.
K točki 4. dnevnega reda – sklep št.:
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Član nadzornega sveta Andrej Kolarič se
na podlagi odstopne izjave razreši s funkcije
člana nadzornega sveta.
Za člana nadzornega sveta z mandatom
do izteka mandata sedanjemu nadzornemu
svetu je imenovan Robert Rožac.
K točki 5. dnevnega reda – sklep št. 5.:
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Delničar družbe Zlatko Sraka, Juvanova
ulica 25, 1000 Ljubljana, ki ima po stanju
delniške knjige na dan skupščine več kot
95% vseh delnic družbe Slovenija projekt
d.d., na podlagi tega sklepa pridobi preostale delnice družbe.
Prenos delnic na Zlatka Sraka, Juvanova
ulica 25, 1000 Ljubljana, se izvrši z dnem
vpisa tega sklepa v sodni register. Izstopajočim delničarjem pripada odpravnina v
višini 1.434 SIT za delnico, ki je določena
na podlagi cenitvenega poročila, na podlagi
premoženjskega in proﬁtnega stanja družbe
v času, ko je skupščina sprejela ta sklep.
Gradivo za skupščino
Gradivo za dnevni red skupščine s predlogi sklepov, vključno s sprejetim revidiranim
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta je na vpogled delničarjem na sedežu
družbe Slovenija Projekt d.d., Pod hribom
55, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od 9.
do 12. ure do dneva zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki osebno, po
zastopniku, ali pooblaščencu pisno prijavijo
svojo udeležbo na sedežu družbe najkasneje tri dni pred skupščino.
Zastopniki in pooblaščenci delničarjev
morajo ob priglasitvi udeležbe predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno v
družbi.
Čas sklica in sklepčnost
V primeru da skupščina ob času sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine dne 8. 11. 2005 ob 12. uri. Na
ponovnem zasedanju skupščina veljavno
odloča ne glede na višino zastopanega kapitala.
Slovenija projekt d.d.
Igor Vintar, direktor
Ob-27104/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah ter 39. člena statuta družbe
Rog Kolesa, proizvodnja in trgovina d.d.,
uprava družbe vabi delničarje na
sejo skupščine
družbe Rog Kolesa, proizvodnja in
trgovina d.d.,
ki bo dne 8. 11. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe Rog Kolesa, proizvodnja in trgovina d.d., Letališka 29, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev organov skupščine in
predstavitev notarja.

Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna.
Na predlog uprave in nadzornega sveta
se za predsednika skupščine imenuje Miran Kos, za preštevalca glasov pa Alenka
Finžgar.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Krajnar iz Radovljice.
2. Odločanje o povečanju osnovnega
kapitala družbe s konverzijo terjatev v delnice.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe v
višini 960,628.000 SIT se s konverzijo terjatev
družbe Skimar, ﬁnanciranje in razvoj d.o.o.,
Begunje na Gorenjskem, Begunje 1, v delnice
poveča za 250,000.000 SIT in tako znaša, po
povečanju, 1.210,628.000 SIT. Osnovni kapital je razdeljen na 1,210.628 delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT. Sklep je sklenjen
pod odložnim pogojem, da je prisilna poravnava nad družbo Rog Kolesa, proizvodnja in
trgovina d.d. kot dolžnikom, ki se vodi pred
Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. St
142/2005, pravnomočno potrjena. Prednostna
pravica delničarjev se v celoti izključi.
3. Obravnava in odločanje o spremembah statuta.
Predlog sklepa: skupščina sprejme spremembe statuta družbe v predloženem besedilu ter čistopis statuta družbe.
Spremeni se 5. člen statuta tako, da se
glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
1.210,628.000 SIT. Osnovni kapital je razdeljen na 1,210.628 delnic z nominalnim
zneskom 1.000 SIT. Emisijska vrednost je
enaka nominalni.
Del osnovnega kapitala v višini
900,000.000 SIT predstavlja stvarni vložek
v obliki odstopljene terjatve upnika Skimar,
ﬁnanciranje in razvoj d.o.o., Ljubljana, ki
je med postopkom prisilne poravnave nad
družbo cediral svojo terjatev do družbe
v višini 540,000.000 SIT na družbo in s
tem prevzel delnice v nominalni vrednosti
900,000.000 SIT.
Del osnovnega kapitala v višini
250,000.000 SIT pa predstavlja stvarni
vložek v obliki odstopljene terjatve upnika
Skimar, ﬁnanciranje in razvoj d.o.o., ki je
med postopkom prisilne poravnave nad
družbo konvertiral svojo terjatev v višini
250,000.000 SIT na družbo in s tem prevzel
delnice v nominalni vrednosti 250,000.000
SIT. Sklep je sklenjen pod odložnim pogojem, da je prisilna poravnava nad družbo
Rog Kolesa, proizvodnja in trgovina d.d. kot
dolžnikom, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. St 142/2005,
pravnomočno potrjena.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu
družbe in so vpisani v delniški knjigi najkasneje 3 dni pred skupščino.
Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob
prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves
čas trajanja pooblastilnega razmerja. Za
udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki
pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega
registra.
Popolno gradivo za skupščino, tudi besedilo predlaganih sprememb statuta, je
delničarjem na vpogled na sedežu družbe
na Letališki 29, 1000 Ljubljana vsak delovni
dan po objavi sklica skupščine od 8. do 12.
ure, v tajništvu družbe.
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi v
sedmih dneh po objavi sklica.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne,
8. 11. 2005 ob 13.30 v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Rog Kolesa,
proizvodnja in trgovina d.d.
direktorica Lavra Ceglar

vilka 1402/26 in parceli številka 1402/4, trenutno pripisani pri zemljiškoknjižnem vložku
številka 147, katastrska občina Pobrežje,
katere lastnica je Sandra Vajcer, EMŠO
0910978505089, stanujoča Maribor, Lavričeva ulica 18, do celote, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024, za
zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 6,950.000 SIT s pripadki.

Ob-27207/05
Uprava družbe Infonet Media, radijska
produkcija, d.d., 1000 Ljubljana, Cesta
na Brdo 27 (matična številka 1639838), na
podlagi drugega odstavka 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi
27. člena statuta družbe, sklicuje
skupščino družbe,
ki bo v torek, 11. 10. 2005 ob 9. uri, v
pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.
Dnevni red in predlagani sklepi:
1. točka: Izvolitev predsednika skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine po predlogu uprave.
2. točka: Povečanje osnovnega kapitala z novim denarnim vložkom in izključitev
prednostne pravice delničarjev do vpisa novih delnic.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe v znesku
10,000.000 SIT se poveča z novim denarnim
vložkom v nominalnem znesku 1,111.000
SIT tako, da znaša 11,111.000 SIT.
Povečanje osnovnega kapitala se izvede
z izdajo 1.111 novih delnic. Emisijski znesek
novih delnic je 120,000.000 SIT. Nominalni
znesek novih delnic je 1,111.000 SIT. Vplačani presežek kapitala v znesku 118,889.000
SIT predstavlja kapitalske rezerve.
Prednostna pravica delničarjev do vpisa
novih delnic pri povečanju osnovnega kapitala se izključi. Uprava predloži skupščini
pisno poročilo o razlogih za izključitev prednostne pravice z utemeljitvijo predlaganega
emisijskega zneska.
Emisijski znesek delnic 120,000.000 SIT
v roku 15 dni od sprejema tega sklepa vpiše
in vplača vpisnik po predlogu uprave. Če
v roku 45 dni od sprejema tega sklepa ni
vpisan in vplačan celotni emisijski znesek
delnic, postane vpis neobvezujoč. V tem
primeru se sklep o povečanju osnovnega
kapitala razveljavi in je družba dolžna vrniti
prejeta vplačila v roku 60 dni od sprejema
tega sklepa.
Družba po vpisu sklepa o povečanju
osnovnega kapitala v sodni register izda
vpisniku 1.111 novih navadnih imenskih delnic z nominalnim zneskom 1.000 SIT.
Nove delnice se izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralnem registru
pri KDD.
Nove delnice zagotavljajo njihovemu
imetniku:
a) pravico do udeležbe pri upravljanju
družbe,
b) pravico do dela dobička (dividende),
c) pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju.
Za prenos delnic je potrebno dovoljenje
družbe po določbi 6. člena statuta družbe.
Druga vprašanja v zvezi z delnicami so
določena v statutu družbe.

3. točka: Sprememba statuta.
Spremeni se 3. člen statuta družbe tako,
da se dosedanji nominalni znesek osnovnega kapitala »10,000.000 SIT« nadomesti
z novim nominalnim zneskom osnovnega
kapitala »11,111.000 SIT« in dosedanje število delnic »10.000« z novim številom delnic
»11.111.«
Skupščina bo lahko veljavno sprejemala
sklepe le, če se je bodo udeležili, oziroma
bodo na skupščini veljavno zastopani vsi
delničarji.
Infonet Media d.d.
uprava

Zavarovanja
Srg 312/2005
Ob-27191/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca,
opr. št. 312/2005 z dne 11. 3. 2005 – potrditev odplačilno kreditne pogodbe in z dne
29. 9. 2005 – dodatek k odplačilno kreditni
pogodbi, je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje številka 2, z oznako V2.NP2.01, identiﬁkacijska številka 2166/2, v pritličju, v izmeri
162,99 m2, s pripadajočo kletno shrambo, v
stanovanjski stavbi na naslovu Koroška cesta 115a, Maribor, ki stoji na parceli številka
1794/2, funkcionalni objekt – atrij v izmeri
21 m2, ki stoji na parceli številka 1794/4,
funkcionalni objekt – atrij v izmeri 21 m2,
ki stoji na parceli številka 1794/8, vse katastrska občina Koroška vrata, ter parkirno
mesto GP142 v II. kleti v izmeri 12 m2, identiﬁkacijska številka 2164/209, ki se nahaja v stanovanjski stavbi zgrajeni na parceli
številka 1791/1, katastrska občina Koroška
vrata, vse skupaj s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih in napravah objekta in na zemljišču na katerem objekt stoji
ter funkcionalnem zemljišču, last Minerais
trgovina d.o.o., matična številka 5428831,
Betnavska cesta 6, 2000 Maribor, na podlagi
prodajne pogodbe, sklenjene dne 2. 3. 2005,
med Minerais trgovina d.o.o., Betnavska cesta 6, 2000 Maribor, kot kupcem, in KBM Invest, družbo za investiranje v nepremičnine
d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor,
kot prodajalcem, in aneksa številka 1 k sklenjeni prodajni pogodbi številka 121 z dne
29. 8. 2005, in sicer v korist kreditodajalke
Zveze bank registrirane zadruge z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7,
A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 215.000
EUR, s pripadki.
Ta objava v celoti nadomesti tekst objave
v Uradnem listu RS z dne 11. 3. 2005.
SV 1366/2005
Ob-27192/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 1366/2005 z dne 29. 9.
2005, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje z oznako 1N-3 v prvem nadstropju, v
skupni izmeri 47,11 m2, skupaj s pripadajočo
kletno shrambo, identiﬁkacijska številka 0681
00117 010, 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 zemljiškoknjižnem vložku številka 2886,
katastrska občina Pobrežje ter parceli šte-
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SV1380/2005
Ob-27193/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 1380/2005 z dne 30. 9.
2005, je bila nepremičnina, stanovanje z
oznako IV/m/C v etaži 5,1, v skupni izmeri
130,03 m2, s pripadajočo kletno shrambo,
identiﬁkacijska številka 04431/128 v večstanovanjskem objektu »Poljane pri Pekrski
gorci«, v Mariboru, na naslovu Kamenškova
ulica 16, v Mariboru, ki stoji na parceli številka 2078/28, pripisani pri z.k. vl. številka
2767 k.o. Studenci, katerih lastnik je Tibor
Raškovič, EMŠO 0701975500134, stanujoč Cankarjeva ulica 6C, 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 24,000.000 SIT s
pripadki.
SV 1177/05
Ob-27194/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz Ljubljane, opr. št. SV 1177/05 z dne 29. 9. 2005,
so bile zastavljene nepremičnine – poslovni
prostori, in sicer:
– predprostor v podpritličju v izmeri
4,96 m2,
– pisarna št. 17 v podpritličju v izmeri
23,17 m2,
– pisarna št. 18 v podpritličju v izmeri
15,61 m2,
s pravico souporabe skupnih prostorov
in naprav ter funkcionalnega zemljišča, ki se
nahajajo v podpritličju stolpiča B Poslovnega
centra v Ljubljani, Dunajska 106, ki stoji na
parceli št. 386/5, vložek št. 1183, k.o. Brinje I, zemljiške knjige Okrajnega sodišča
v Ljubljani, ki so last zastavitelja IB-PROCADD, engineering, consulting, CAD/CAM,
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 106, Ljubljana, mat. št. 5521556, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 29. 7. 2002, s
prodajalko Interakcija, informiranje, trženje
in komuniciranje d.o.o., Ljubljana, Dunajska
106. Nepremičnine so zastavljene v korist
upnice Interra podjetje za ﬁnanciranje, trgovino in svetovanje, d.d., Ljubljana, mat.
št. 5499119, Tomšičeva 3, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 30.000
EUR s pripadki.
SV 1250/05
Ob-27195/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 1250/05 z dne 29. 9. 2005, je dvosobno stanovanje št. 23 v izmeri 50,90 m2, v
tretjem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Ulica Janeza Puharja 3, Kranj, stoječe na parc. št. 183/1 k.o. Huje, last zastaviteljice Simone Meglič, Ulica Janeza Puharja
3, Kranj, na temelju kupoprodajne pogodbe
z dne 31. 3. 2004, sklenjene s prodajalcema
Mojco Jereb, Novi svet 17, Škofja Loka in
Francem Jerebom, Ulica Janeza Puharja 3,
Kranj, zastavljeno v korist upnice Kärntner
Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična
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številka 1430564, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 105.500 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero
v višini 6-mesečnega Euriborja, ki trenutno
znaša 2,156% in pribitka v višini 2,5%, kar
ob sklenitvi te pogodbe znaša 4,656%, z odplačilom v 240 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe
znaša 676,36 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila in zapadejo v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to je vsakega prvega v
mesecu, od katerih prva zapade v plačilo
dne 1. 8. 2006, zadnja pa dne 1. 7. 2026, z
možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice v primeru, če
sta dolžnika v zamudi s plačilom začetne
ali dveh zaporednih anuitet, z morebitnimi
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz kreditne pogodbe.
SV 1259/05
Ob-27196/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1259/05 z dne 4. 10. 2005,
se pri dvosobnem stanovanju številka 1, v
pritličju stanovanjskega objekta Kališka ulica
18, Kranj, ki stoji na parcelni številki 549/4,
vpisan pri vložku št. 438 k.o. Breg ob Savi,
v skupni izmeri 63,50 m2, kateremu pripada
tudi solastniški delež na vseh skupnih prostorih, napravah in funkcionalnem zemljišču, ter
katerega lastništvo sta kreditojemalca pridobila na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 15. 4. 1993, katero sta kreditojemalca
sklenila s prodajalko Občino Kranj, zastavljena v korist upnice Volksbank Kärnten Süd,
reg. Gen.m.b.H., 9170 Ferlach, Hauptplatz
6, Avstrija, identiﬁkacijska številka 1900625,
za zavarovanje njen terjatve, to je 35.000
EUR, kar po srednjem tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan sklenitve pogodbe
znaša tolarsko protivrednost 8,384.600 SIT,
s pogodbeno letno obrestno mero v višini
6,5%, z zapadlostjo zadnjega obroka 20. 9.
2015 in z možnostjo predčasnega odpoklica
upnice, kakor je določeno v prvem členu,
ter z zaznambo neposredne izvršljivosti, zavaruje z ustanovitvijo hipoteke pri navedenem stanovanju, vse v korist kreditodajalke:
Volksbank Kärnten Süd, reg. Gen.m.b.H.,
9170 Ferlach, Hauptplatz 6, Avstrija, identiﬁkacijska številka 1900625.
SV 1264/05
Ob-27197/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1264/05 z dne 3. 10.
2005, je dvosobno stanovanje št. 9 v izmeri 45,20 m2, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Stošičeva
ulica 6, Kranj, stoječe na parc. št. 326/22
k.o. Kranj, last zastaviteljice Nataše Fern,
Stošičeva ulica 6, Kranj, na temelju prodajne pogodbe SV 956/200 z dne 21. 9. 2000,
sklenjene s prodajalci Angelo Lakner, Terezijo Parteli in Alojzijem Laknerjem, zastavljeno
v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče
15, Ljubljana, matična številka 1430564, za
zavarovanje njene denarne terjatve v višini
30.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na dan plačila,
z letno obrestno mero v višini 6-mesečnega
Euriborja, ki trenutno znaša 2,156% in pribitka v višini 3,5%, kar ob sklenitvi te pogodbe
znaša 5,656%, z odplačilom v 60 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki ob skle-
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nitvi kreditne pogodbe znaša 575,20 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila in zapadejo
v plačilo v enakem časovnem zaporedju, to
je vsakega prvega v mesecu, od katerih prva
zapade v plačilo dne 1. 1. 2006, zadnja pa
dne 1. 12. 2010, z možnostjo enostranskega
odstopa od kreditne pogodbe s strani upnice
v primeru, če dolžnik ne poravna 2 zaporednih zapadlih obveznosti iz naslova obresti ali
2 zaporednih zapadlih mesečnih anuitet ali
1 zapadle četrtletne anuitete v roku 60 dni
po njeni zapadlosti, z morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.
SV 767/05
Ob-27198/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 767/05 z dne 5. 10. 2005,
je bila nepremičnina z ident. št. 04430/036,
stanovanje v stanovanjski stavbi na naslovu Kamenškova ulica 24, 2000 Maribor, z
oznako II/m/C, v etaži 5,1, v skupni izmeri
143,69 m2, s pripadajočo shrambo št. 70 v
etaži 1, v večstanovanjski stavbi v Mariboru,
Kamenškova ulica 24, v izmeri 19,76 m2 in
na pripadajočih skupnih delih, prostorih in
napravah, vse stoječe na parc. št. 2078/32,
pripisani pri vl. št. 2767, k.o. Studenci, pridobljena na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe z dne 8. 9. 2005,
sklenjena s prodajalcem družbo Konstruktor VGR d.o.o., Hoče, zastavljena v korist
upnice – banke Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, s sedežem na naslovu 1000
Ljubljana, Trg republike 2, matična številka
5860571065, za zavarovanje denarne terjatve v višini 54.400 EUR, kar znaša preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na
dan podpisa notarskega zapisa 13,033.250
SIT, z letno obrestno mero, ki znaša za redne in interkalarne obresti 4,53% letno in je
sestavljena iz 12-mesečnega Euroiborja,
veljavnega v mesecu sklenitve pogodbe in
ﬁksnega pribitka v višini 2,25% točke, katera se spreminja glede na spremembo Euriborja vsakih dvanajst mesecev na obletnico
sklenitve pogodbe in pribitka, ki je določen
na podlagi ročnosti kredita, vrste zavarovanja in poslovnega sodelovanja z banko ob
sklenitvi te kreditne pogodbe in 8% letnimi
zamudnimi obrestmi v kolikor pride dolžnik
v zamudo s plačilom posameznega obroka
z zapadlostjo prvega obroka na dan 30. 11.
2005 in zapadlostjo zadnjega obroka na dan
31. 10. 2020.
SV 725/05
Ob-27199/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 725/05, je bilo stanovanje, garsonjera št. 21, v izmeri 21,99 m2,
v III. nadstropju večstanovajske hiše – bloka in kletni prostor pod isto zaporedno št.
21 na naslovu Finžgarjeva ulica 8A, 4248
Lesce, ki stoji na parc. št. 484/21, ki je pripisana vl. št. 1671 k.o. Hraše, v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih delih in napravah ter pripadajočim
funkcionalnim zemljiščem, zastavljen v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Cesta v Kleče 15, 1000
Ljubljana, enotna identiﬁkacijska številka MŠ
1430564, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15.400 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita s pp.

SV 1036/05
Ob-27200/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra,
opr. št. SV 1036/05 z dne 28. 9. 2005 in priloženega sporazuma, je bilo stanovanje v
stanovanjski hiši v Kopru, Burlinova ulica 11,
v površini 51,20 m2, stoječi na par. št. 319,
z.k. vl. št. 62, k.o. Koper, skupna last Stanković Olinde in Stanković Borisa, lastnine pridobljene na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja št. 362-799/93 z dne
13. 10. 1993 in potrdila o plačilu kupnine z
dne 28. 9. 2005, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do prve dolžnice Stanković
Olinde in drugega dolžnika Stanković Borisa
v višini 154.000 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije za
CHF na dan črpanja kredita glavnice, z obr.
mero sestavljeno iz 12-mesečnega Liborja
in obr. marže v višini 2% letno, kar na dan
23. 9. 2005 znaša 2,94% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 9. 2020 in ostalimi
pogoji, kot izhaja iz pogodbe o dolgoročnem tolarskem kreditu z valutno klavzulo
št. 352919010 z dne 23. 9. 2005, s klavzulo
izvršljivosti, vse v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, m.š. 5446546, s
sedežem v Ljubljani, Šmartinska ul. 140.
SV 1058/05
Ob-27201/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra,
opr. št. SV 1058/05 z dne 4. 10. 2005, je
bilo trisobno stanovanje z oznako A 2.4, v
izmeri 78,34 m2, v drugem nadstropju s pripadajočo kletno shrambo z oznako KS A 7,
velikosti 7,3 m2, v prvi kletni etaži ter parkirno
mesto z oznako PM018, velikosti 13,25 m2,
v prvi kletni etaži v skladu s tlorisom v merilu 1:100, ki je priloga prodajni pogodbi št.
10/2003 z dne 30. 10. 2003; stanovanje se
nahaja v stavbi, z naslovom Koper, Beblerjeva ul. 3, ki stoji na parc. št. 253/4, k.o.
Semedela, last družbe Meridiana Shipping
Agency d.o.o., lastnine pridobljene na podlagi prodajne pogodbe št. 10/2003 z dne
30. 10. 2003 in dovolila z dne 29. 11. 2004
in prodajne pogodbe z dne 15. 9. 2005, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnice in zastaviteljice družbe Meridiana
Shipping Agency d.o.o., m.š. 1228595, s sedežem v Kopru, Ankaranska cesta 7, v višini
100.000 EUR glavnice, z obr. mero Euribor
(za posle z ročnostjo 1 mesec) + 1,90 odstotnih točk, in je določena po sklepu pooblaščene osebe, z zapadlostjo zadnjega obroka
31. 10. 2010, v korist upnice Banke Koper
d.d., m.š. 5092221, s sedežem v Kopru, Pristaniška ul. 14.
SV 1223/2005
Ob-27202/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1223/2005 z dne 29. 9.
2005, je ambulanta št. 2 v I. nad. v izmeri
33 m² in parkirno mesto št. 2 v izmeri 13 m²,
ki se nahaja v objektu v Mariboru, Gosposvetska cesta 41 in 41A, identiﬁkacijska št.
stavbe 2096, ki stoji na parc. št. 1634, 1635,
1563/3, 1649/2, 1649/3 in 1563/4 k.o. Koroška vrata, last Bosiljevac Andreje, stanujoče
2312 Orehova vas, Kolmanova cesta 11, na
temelju kupoprodajne pogodbe št. 113/96 z
dne 14. 3. 1996, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnice v
Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 33.800 EUR s pripadki, plačljive v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila.
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SV 1119/2005
Ob-27203/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1119/2005 z dne 9. 9.
2005, je dvosobno stanovanje št. 12/II v izmeri 50,21 m² v hiši v Mariboru, Majeričeva
5, ki stoji na parc. št. 1058/3 k.o. Pobrežje,
last Horvat Borisa, stan. Maribor, Majeričeva
5, na temelju prodajne pogodbe št. 4309/93
z dne 15. 10. 1993, njenega aneksa z dne
18. 8. 2005 in sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru, opr. št. I D 782/98 z
dne 28. 11. 2000, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnice v
Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 23.400 EUR s pp, v SIT protivrednosti
po srednjem tečaju BS na dan plačila.
SV 1202/2005
Ob-27204/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1202/2005 z dne
26. 9. 2005, je stan. št. 2/P, v izmeri 39,42
m², s kletnim boksom, v hiši v Mariboru,
Prvomajska 5, ki stoji na parc. št. 531 k.o.
Tezno, last Babič Nine, stan. Maribor, Gorkega 4, na temelju kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 9. 2005, zastavljeno v korist Nove
KBM d.d., za zavarovanje terjatve v višini
7,500.000 SIT s pp.
SV 1233/2005
Ob-27205/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1233/2005 z dne 30. 9.
2005, je stanovanje št. 1/III, v izmeri 63,46
m², v hiši v Mariboru, Heroja Šlandra 23, ki
stoji na parc. št. 1800 k.o. Maribor Grad, last
Sauli Daniela Angela, stan. Maribor, Šolska
5, na temelju prodajne pogodbe z dne 18. 4.
2005, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje terjatve v višini 16,500.000
SIT s pp.
SV 1196/2005
Ob-27206/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 1196/2005 z dne 23. 9.
2005, je stanovanje št. 2 v izmeri 76,61 m² v
vrstni hiši v Limbušu, Ul. Nadvojvode Janeza
1, ki stoji na parc. št. 690/26 – vl. št. 1219
k.o. Limbuš, solast Dokl Damijana, Maribor,
Ljubljanska 88/B in Škorjanec Vesne, Maribor,
Goriška 2, na temelju prodajne pogodbe z dne
25. 8. 2005, zastavljeno v korist Raiffeisenbank Gleisdorf registrirana zadruga z omejeno
odgovornostjo, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 14,400.000 SIT s pp.
SV 129/05
Ob-27208/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
291250010 in sporazuma o zavarovanju denarne terjatve SV 129/05 z dne 5. 10. 2005,
notarke Katje Fink iz Celja, sta bili nepremičnini:
– trisobno stanovanje št. 3, v izmeri
95,14 m2 (108,48 m2) bruto, v prvem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Cankarjeva 4, 3000 Celje, ki stoji na parc. št.
2243 k.o. Celje, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 14. 9. 2005, v
zvezi z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne
28. 9. 2005, med prodajalcem Kuhar Boštjanom in kupcema Fenko Igorjem in Bojinović
Ano, ter
– dvosobno stanovanje št. 05 s površino 56,25 m2, v pritličju stanovanjske hiše

v Dobrteši vasi 16/h, sedaj Pod smrekami
17, Šempeter, ki stoji na parc. št. 436/2 k.o.
Šempeter, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne
23. 9. 1992, sklenjeno med prodajalcem SIP
Strojna industrija, p.o. Šempeter v Savinjski
dolini in kupcem Bojinović Draganom, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 128.850
CHF s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 24/2005
Os-26612/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 24/2005 sklep z
dne 29. 9. 2005:
Poravnalni senat na osnovi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL,
v skladu z določili 52. člena ZPPSL razpisuje narok za prisilno poravnavo med dolžnikom: Kili, Podjetje za predelavo keramike
d.o.o. Liboje, Kasaze 34, Petrovče, ki bo
dne 26. oktobra 2005 ob 13. uri v sobi št.
106/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 9. 2005
St 14/2005
Os-26751/05
To sodišče je s sklepom, opr. št. St 14/
2005, z dne 22. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad družbo Spaick d.o.o., Bošamarin 57, Koper, in ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne bi zadoščalo za stroške
stečajnega postopka, stečajni postopek tudi
takoj zaključilo.
Premoženje stečajnega dolžnika, ki obsega terjatve do dolžnikovih dolžnikov, se
preda Mestni Občini Koper, in sicer tako, kot
izhaja iz 2. točke izreka sklepa.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 9. 2005
St 1/2005
Os-26752/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 1/2005
z dne 23. 9. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Šepec
Trgovina, turizem in storitve d.o.o., Postojna, Ljubljanska 15, matična številka
5560152, šifra dejavnosti G52.488, se začne in takoj zaključi.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se vpiše izbris navedene družbe iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 9. 2005
St 16/2005
Os-26753/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St
16/2005 z dne 28. 9. 2005 na podlagi prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo stečajni postopek nad dolžnikom G.L.G. Trade,
gostinsko, trgovsko in servisno podjetje,
d.o.o., Cesta Talcev 69, Kranj, matična št.:
1528572, šifra dejavnosti: 52.440, davčna
številka: 57083886 in ga z istim sklepom
zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 9. 2005
St 4/98
Os-26754/05
V stečajnem postopku nad dolžnikom SŽ
ŽJ Fiprom d.o.o. – v stečaju, Cesta železarjev 8, Jesenice, bo:
– drugi narok za preizkus terjatev dne
18. 11. 2005 ob 11.30 v sobi št. 113/I tega
sodišča,
– narok za obravnavanje osnutka za
prvo glavno razdelitev stečajne mase dne
18. 11. 2005 ob 12. uri v sobi št. 113/I tega
sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča,
soba št. 6/pritličje, med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 9. 2005
St 95/2005
Os-26755/05
To sodišče je s sklepom St 95/2005 dne
28. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom PPB, d.o.o. – v stečaju, Ljubljana, Gotska 9, 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 28. 9. 2005
St 131/2005
Os-26756/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Andor Group trgovina d.o.o.,
Masarykova 17, Ljubljana, za dne 26. 10.
2005 ob 13. uri v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2005
St 185/2005
Os-26757/05
To sodišče je s sklepom St 185/2005 dne
26. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom AM Club d.o.o., Saveljska c.
98, Ljubljana, matična številka: 5625386,
davčna številka 53264851, šifra dejavnosti:
17.300.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, odvetnica 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 poziva-
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mo, 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 13. 1. 2006 ob 10. uri v sobi 363/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2005
St 173/2005
Os-26758/05
To sodišče je s sklepom z dne 1. 8.
2005 pod opr. št. St 173/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Deal
d.o.o. Kamnik, Šutna 37, Kamnik.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(1. 8. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Melita Butara, Mala čolnarska 9b,
Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Slikopleskarstvo Oražem Aleš Oražem
s.p., Godič 68a, Stahovica,
– Sodnik Iztok, Robbova 15, Vir pri Domžalah,
– Moj dom d.o.o., Ljubljanska c. 31a,
Kamnik,
– Reberles d.o.o., Poreber 11, Kamnik,
– Kijamet Ismeta, Parmova 9, Kamnik
– kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 1. 8. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2005
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St 50/2005
Os-26759/05
To sodišče je s sklepom St 50/2005 dne
30. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom VI-FAAM trgovsko, zastopniško
podjetje, d.o.o., Mengeš, Maistrova 11,
matična številka 5769698, vl. št. 12251000,
šifra dejavnosti 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje odvetnik Štefan Veren, Stegne 35, Ljubljana.
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 14. 12. 2005 ob 12.15 v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska cesta 41, IX.
nadstropje, sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 9. 2005
St 174/2005
Os-26760/05
To sodišče je s sklepom St 174/2005
dne 26. 9. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom INFOT d.o.o., podjetje za
tehnično in trgovinsko dejavnost ter
storitve Ljubljana, Ulica Milana Majcna
11, Ljubljana, matična številka 5445248,
davčna številka 18916018, vložna številka:
10982800.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Suzana Gale Robežnik 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 19. 12. 2005 ob 13. uri v sobi 368/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2005
St 156/2005
Os-26761/05
To sodišče je s sklepom St 156/2005 dne
26. 9. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Rulex, turizem, gostinstvo in
igralništvo, d.o.o., Grablovičeva 1, Ljubljana, matična številka 5507537, številka dejavnosti 51.190, vložna številka 11285000.

Za stečajno upraviteljico se imenuje odvetnica Mojca Breznik, Dvorakova 8, Ljubljana.
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 19. 12. 2005 ob 13.15 v sobi 368/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2005
St 17/96
Os-26762/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bosta
v stečajni zadevi TAM Metalurgija d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Ptujska 184, dne
11. 11. 2005 v sobi št. 253 ob 9. uri narok
za preizkus terjatev in narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev v pisarni oddelka za gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča (soba št.
227), in sicer v ponedeljek od 9. do 12. ure,
v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.30
ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 9. 2005
St 117/2004
Os-26763/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Krix d.o.o. Maribor – v stečaju, Barvarska 3, Maribor, šifra dejavnosti 55.401,
matična številka 1534785, davčna številka 41877209, se v skladu z 99/II členom
ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
4. Na upnika Vialit Asphalt d.o.o. Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik iz Ljubljane se prenese terjatev zoper
Kovačič Jožico in ki se vodi pri tukajšnjem
sodišču pod opr. št. II Pg 87/2005 in terjatev
zoper Marijo Breznik in Cvetko Božič in ki
se vodi pred tukajšnjim sodiščem pod opr.
št. I P 1374/2001, pri čemer se upošteva
višina ugotovljene upnikove terjatve, ki je
7,486.908,58 SIT s pp.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 9. 2005
St 28/2004
Os-26764/05
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Horvat Dragica s.p., Cvetličarna Tina,
Fokovci 47, se po 169. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Zoper to odločbo je dopustna pritožba v
roku 8 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 9. 2005
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St 17/2003
Os-26765/05
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Gostilna Horvat – Lovenjak, Horvat
Frida s.p., Polana 40 – v stečaju, bo narok
za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev dne 21. 11. 2005 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
Upniki lahko v osnutek za glavno razdelitev vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
času uradnih ur v sobi št. 413/IV.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 9. 2005
St 40/2000
Os-26766/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika L-Trans, Lilijana Filipič, s.p. – v stečaju, Pod vinogradi 57,
Solkan, ki ga zastopa stečajna upraviteljica
Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna c.
58, izven naroka dne 22. 9. 2005, sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika L-Trans, Lilijana Filipič, s.p., Pod
vinogradi 57, Solkan, ki je bil vpisan v registru samostojnih podjetnikov posameznikov
pri RS Ministrstvu za ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije, Davčni urad Nova
Gorica, Izpostava Nova Gorica, sedaj v poslovnem registru samostojnih podjetnikov
RS pri AJPES, pod št. 37-1241/94, matična št. obrata 5441729000, šifra dejavnosti
74.8430, se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v poslovni register
samostojnih podjetnikov RS pri AJPES.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 9. 2005
St 20/2005
Os-26767/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Trgovina s tekstilom
Teda, Darja Bratina, s.p., Prešernova 11,
Ajdovščina – v stečaju, izven naroka dne
23. 9. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek, začet s sklepom
tega sodišča, opr. št. St 20/2005 z dne
23. 8. 2005, nad stečajnim dolžnikom Trgovina s tekstilom Teda, Darja Bratina,
s.p., Prešernova 11, 5270 Ajdovščina, z
matično številko 1664727, davčno številko
74070452 in šifro dejavnosti 52.410, se
zaključi, ker ni premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso.
Narok za preizkus terjatev, določen za
dne 9. 11. 2005 ob 10.30 v sobi 110/I tega
sodišča, z zgoraj navedenim sklepom o začetku stečajnega postopka, se prekliče.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v Poslovni register
samostojnih podjetnikov RS pri AJPES.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v zgoraj navedeni register stečajni dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi v
zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se upniki lahko pritožijo v
15 dneh po objavi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 9. 2005
St 10/2005
Os-26768/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bo 2.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika Soča Vodnogospodarsko podjetje, d.d., Nova Gorica – v
stečaju, Industrijska cesta 2, 5000 Nova

Gorica, dne 28. 11. 2005 ob 8.45 v razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 9. 2005
St 10/2002
Os-26769/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Gostinstvo Zakrajšek
Nataša, s.p., Soča 31, 5232 Soča – v stečaju, dne 23. 9. 2005 sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev,
ki ga je stečajni upravitelj predložil 14. 9.
2005.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 7. 11. 2005 ob
8.30 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 9. 2005
St 12/2005
Os-26770/05
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Agencija Tolminska, izobraževalno
središče, Perovič k.d., Tolmin, Cankarjeva 1, Tolmin, matična številka 5737257,
vložna številka 10293000, davčna številka
10047514, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10293000 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v petnajstih dneh
od objave tega sklepa. Morebitno pritožbo
se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik
pritoži na Višje sodišče v Kopru v osmih
dneh od prejema pisnega odpravka tega
sklepa oziroma od nabitja sklepa na sodno
desko. Morebitno pritožbo se vloži pisno v
dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 9. 2005
St 39/2004
Os-26771/05
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 39/2004 na seji senata dne 22. 9.
2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Grand
kovinoplastika, Črnomelj d.o.o. – v stečaju, Majer 14, Črnomelj, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Grand kovinoplastika, Črnomelj d.o.o.
– v stečaju, Majer 14, Črnomelj, izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 9. 2005
St 7/2005
Os-26772/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Strojna, družba za proizvodnjo, inženiring, svetovanje d.o.o.,
Kolodvorska c. 12, Središče ob Dravi, ki
bo dne 22. 11. 2005, ob 9. uri, v sobi 26/II,
tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih ur – vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi
od 13. do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 26. 9. 2005
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St 27/2004
Os-26773/05
Stečajni postopek nad dolžnikom Obruly
družba za trgovino in storitve d.o.o. – v
stečaju, Ribnica na Pohorju 95, opr. št.
St 27/2004, se na podlagi drugega odstavka
99. člena ZPPSL zaključi.
Upniki se lahko zoper sklep o zaključku
stečajnega postopka pritožijo v roku 15 dni
po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Obruly družba za trgovino in
storitve d.o.o. – v stečaju, Ribnica na Pohorju 95, matična št. 1782576, iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 9. 2005
St 60/2005
Os-26788/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 60/2005 sklep z dne 30. 9. 2005:
I. To sodišče je dne 5. 7. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Romanca Žgajner s.p., Bar »Baza No 1«,
Janka Vrabiča 10, Velenje, in je dne 30. 9.
2005 ob 12.30 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: Romanca Žgajner s.p., Bar
»Baza No 1«, Janka Vrabiča 10, Velenje
(matična številka: 1279823, ID št. za DDV:
SI92153712).
Odslej se ﬁrma glasi: Romanca Žgajner
s.p., Bar »Baza No 1«, Janka Vrabiča 10,
Velenje (matična številka: 1279823, ID št.
za DDV: SI92153712) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in
največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na TRR 01100-1000339014 (sklic na št. 11
42153-7110006-00600505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. decembra 2005 ob 9.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 30. 9. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2005
St 51/2005
Os-26808/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 51/2005 sklep z dne 30. 9. 2005:
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I. To sodišče je dne 14. 6. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Ingrata, trgovina in storitve, d.o.o., Mariborska 86, Celje, z dne 9. 6. 2005, ki ga je podal
po odvetniku Alešu Mačku iz Celja in je dne
30. 9. 2005 ob 13. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Ingrata, trgovina in storitve,
d.o.o. Mariborska 86, Celje (matična številka: 5691648, ID št. za DDV: SI49149296).
Odslej se ﬁrma glasi: Ingrata, trgovina in storitve, d.o.o., Mariborska 86, Celje
(matična številka: 5691648, ID št. za DDV:
SI49149296) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00510505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
14. decembra 2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 30. 9.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2005
St 25/2000
Os-26821/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 25/2000 sklep z dne 30. 9. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Kostroj, Tovarna strojev, d.o.o., Tovarniška
2, Slovenske Konjice (matična številka:
5466156, ID št. za DDV: SI65705912), se zaključi, v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Kostroj, Tovarna
strojev, d.o.o., Tovarniška 2, Slovenske Konjice (matična številka: 5466156, ID št. za DDV:
SI65705912) iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 9. 2005
St 135/2005
Os-27003/05
To sodišče je s sklepom St 135/2005
dne 4. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Beton & CO. Proizvodni
inženiring, d.o.o., Ljubljana, Letališka c.
6, matična številka: 5291780.
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Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Marija Magdalena Šantl 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 14. 12. 2005 ob 12.30 v prostorih tukajšnjega sodišča na Slovenski c. 41, v sejni
sobi v 9. nadstropju.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
4. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 10. 2005

Izvršbe
In 04/00187
Os-24681/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Domžalah, opr. št. In 2004/00187,
z dne 13. 4. 2005, se zaradi izterjave terjatve v višini 138.928 SIT, upnika Gradalis
Upravljanje d.o.o., Ljubljanska c. 12f, Trzin,
ki ga zastopa odvetnik Sašo Majcen iz Ljubljane, zoper dolžnika Brkič Zobavnik Tadeja,
Cesta borcev 3a, Radomlje, opravi rubež
v zemljiško knjigo nevpisne nepremičnine,
stanovanja št. 9, v drugem nadstropju stanovanjske stavbe v ulici Cesta borcev 3a,
Radomlje, v izmeri 95,57 m2.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
izvršbe in bo objavljen tudi na sodni deski
sodišča.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 7. 7. 2005
In 2004/00267
Os-1395/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. I 2004/00659 z
dne 28. 4. 2004 in sklepa o nadaljevanju
izvršbe In 2004/00267 z dne 27. 8. 2004, je
bil dne 14. 12. 2004 opravljen v korist upnic
Dijane Jurkič, mlad. Tanje Jurkič, ki jo zastopa mati Ivanka Jurkič, Trg svobode 6, Tržič,
ki jih vse zastopa odvetnik Zorko Benedičič iz Tržiča, proti dolžniku Branku Jurkiču,
Trg svobode 6, Tržič, ga zastopa odvetnica
Danica Novak Kenda z Jesenic, zaradi izterjave tolarske protivrednosti 288.000 SIT
s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo – 1/2 stanovanja št. 5, v 1.
nadstropju stanovanjske hiše v skupni izmeri 51,63 m2, na naslovu Trg svobode 6,
Tržič, v lasti dolžnika Branka Jurkiča, Trg
svobode 6, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 4. 1. 2005
In 2003/01072
Os-24680/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 20. 10. 2003, opr. št. In 2003/01072,
je bil dne 4. 7. 2005 opravljen v korist upnika
Kärntner Sparkasse Aktiengesellschaft, Ce-

lovec, rubež poslovnega prostora v I. nadstropju, št. L12, v izmeri 25,65 m2, lokal v
pritličju L12 v izmeri 47,65 m2 in skladišče
v 1. kleti št. L12, v izmeri 86,25 m2, v poslovnem objektu L2 na naslovu Kolodvorska
12, Ljubljana, last dolžnika Jakovac Rudolfa,
Vrhovčeva c. 1, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 8. 2005
In 2004/01651
Os-25564/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 18. 5. 2005, je bil dne 13. 7. 2005
opravljen v korist upnice Stanovanjske zadruge Ruski car z.o.o., Bratovševa ploščad
30, Ljubljana, rubež nepremičnine, enosobnega stanovanja št. 8 na naslovu Bratovševa ploščad 26, Ljubljana, v I. nadstropju večstanovanjske stavbe, v bruto izmeri
32,61 m2 oziroma neto izmeri 28,87 m2, last
dolžnice Kralj Ljubice, Bratovževa ploščad
26, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 9. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3170/2005
Os-23019/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj s sklepom z dne
22. 6. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Taje Žaberl, Zagrad 121/a, Celje,
uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 44 z dne 8. 11. 1991,
sklenjene med prodajalko Železarno Štore
- Jeklo d.o.o., zastopane po Bračun Petru
in kupcem Žolnir Ivanom, za dvoinpolsobno
stanovanje v Celju, Kajuhova 9, v 7. nadstropju v površini 60,55 m2, vpisanem v vl.
št. 1452/30, k.o. Celje. Po izjavi predlagateljice je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na dvoinpolsobnem stanovanju v Celju, Kajuhova 9, v
7. nadstropju v površini 60,55 m2, vpisanem
v vl. št. 1452/30 k.o. Celje, se zahteva v
korist Taje Žaberl, Zagrad 121/a, Celje, do
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 9. 8. 2005
Dn 6842/2004
Os-23020/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob s sklepom z dne
30. 5. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Bender Ruhdija, Kosovelova 23,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 12. 1992, za stanovanje št.
3 v I. nadstropju, Kosovelova ulica 23, Celje,
v površini 74,46 m2, s kletjo št. 3 v površini
9,36 m2, vpisanem v vl. št. 2406/6 k.o. Celje,
ki sta jo sklenila Ingrad Koncern d.o.o., Celje, kot prodajalec in Bender Ruhdija, Ulica
29. novembra 23, Celje, kot kupec. Po iz-
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javi predlagatelja je listina uničena oziroma
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. 3 v I. nadstropju, Kosovelova ulica 23,
Celje, v površini 74,46 m2, s kletjo št. 3 v površini 9,36 m2, vpisanem v vl. št. 2406/6, k.o.
Celje, se zahteva v korist Bender Ruhdija,
Kosovelova 23, Celje, do 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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 9. 8. 2005

pod opr. št. Dn 16049/2004, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe št. 162/64 z dne
7. 12. 1964, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, ki ga zastopa direktor Alojz Nebec, kot prodajalcem in Kobe
Romanom, Dolenjska cesta 50, Ljubljana,
kot kupcem, o prodaji trisobnega stanovanja
v 20 stanovanjskem bloku – stolpiču BP-2,
Dolenjska cesta 50, ob Dolenjski cesti v
Ljubljani, na parc. št. 184/1 k.o. Karlovško
predmestje;
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 11. 1967, sklenjene med
Kobe Romanom, Peričeva ulica, Ljubljana,
kot prodajalcem in prof. Ladislavom Baumgartnerjem, Kolovrat 54, Prijepolje, kot kupcem, o prodaji trisobnega stanovanja v stanovanjskem stolpiču v Ljubljani na Dolenjski
cesti št. 62, v I. nadstropju, parc. št. 184/1,
k.o. Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 5. 2005

Dn 1585/2004
Os-22631/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Mirjana
Rusa, Obirska ul. 15, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Silvester Učakar iz Kamnika, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju v
stanovanjski hiši na naslovu Kranjska 4a,
Kamnik, na parc. št. 684/18, k.o. Kamnik,
izdalo sklep Dn. št. 1585/2004 z dne 10. 11.
2004, s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene med prodajalcem Rudnik Kaolina in Kalcit Kamnik, TOZD
Kaolin Črna v r.l. in Julijem Zakovškom ter
Jožefo Zakovšek, oba Kranjska 4a, Kamnik,
kot kupcema, za stanovanje v stanovanjski hiši na parc. št. 684/18, k.o. Kamnik,
v izmeri 50,30 m2, kuhinja 10,78 m2, soba
15,75 m2, soba 13,23 m2, kopalnica in WC
3,38 m2, predsoba 5,18 m2, klet 2 m2, z dne
23. 10. 1991.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Mirjane Rus, Obirska ul. 15, Ljubljana.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katero
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 26. 7. 2005
Dn 970/05
Os-22804/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Milice
Zugan, Dvori 3, Pobegi, zaradi predloga za
dopolnitev zemljiške knjige, dne 14. 7. 2005
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške knjige za parcelo št. 1644/3, njiva, v
izmeri 154 m2, k.o. Sveti Anton, pri kateri je predlagateljica Milica Zugan, EMŠO
0501920505170, Dvori 3, Pobegi, verjetno
izkazala lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 1644/3, k.o. Sveti Anton, se poziva, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige,
oziroma obstoj pogojev za začetek postopka
dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 14. 7. 2005

Dn 21199/2004
Os-9856/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Viranta Stanislava Marijana, Peruzzijeva ul. 63,
Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na
bajerskem travniku, vpisanem v podvložek
številka 2224, z identiﬁkatorjem 350/11, v
katastrski občini Karlovško predmestje, dne
4. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3. 2002,
sklenjene med Štubelj Andrejem, Dolenjska
cesta 109, Ljubljana, in Virantom Stanislavom Marijanom, Peruzzijeva ul. 63, Ljubljana, za barjanski travnik, na parceli številka
350/11, katastrska občina Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 8816/2004
Os-9900/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane Bric,
Stara Fužina 18, Bohinjsko jezero, za vknjižbo solastninske pravice na stanovanju številka 5, v 1. nadstropju s shrambo številka
5, v kleti, Dolenjska cesta 36, vpisanima v
podvložek številka 4017/5, z identiﬁkatorjem 5.E, katastrska občina Karlovško predmestje, dne 2. 2. 2005, pod opr. št. Dn
8816/2004, izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
kupoprodajne pogodbe z dne 25. 8.
1978, sklenjene med prodajalkama Minko
Korenčan in Cito Skubin, obe Dolenjska cesta 36, Ljubljana in kupcem Alešem Rotarjem, Melikova 5, Ljubljana, za dvosobno stanovanje številka 5, v I. nadstropju stolpiča in
shrambe številka 5 v kleti, oboje Dolenjska
cesta 36, Ljubljana, katastrska občina Karlovško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
Dn 16049/2004
Os-13719/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Baumgartner Evgenije Elizabete, Dolenjska cesta 62,
Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice
stanovanja št. 7, v 1. nadstropju, v izmeri 69,28 m2, z identiﬁkatorjem 00448/019,
klet v izmeri 4,73 m2, z identiﬁkatorjem
00488/020 in klet v izmeri 1,91 m2, z identiﬁkatorjem 0488/021, Dolenjska cesta 62,
Ljubljana, vpisanim v podvložek št. 4087/7,
k.o. Karlovško predmestje, dne 24. 3. 2005,
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Dn 17561/2004
Os-15760/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dašenjke Komac,
Rožanska 2, Ljubljana, ki jo zastopa Franc
Kovačič, odvetnik v Ljubljani, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na garaži številka 29, v
pritličju I. v prizidku, Posavskega ulica, Ljubljana, vpisani v podvložek številka 2696/30,
z identiﬁkatorjem 29. E, katastrska občina
Bežigrad, dne 3. 2. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe številka
V-212/79 z dne 23. 10. 1979, sklenjene med
prodajalcem Soseska, podjetje za urejanje
stavbnih zemljišč Bežigrad - Moste, Vojkova
63, Ljubljana, ki ga zastopa Emil Zalar in
kupcem Ivanom Cibrom, Posavskega 16,
Ljubljana, za garažo številka 29, v garažni
hiši Triplex, ob Posavskega ulici v Ljubljani,
katastrska občina Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
Dn 5986/2004
Os-16917/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Radovana
Vrabla, Linhartova cesta 84, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju št.
7, v 4. nadstropju in kleti številka 02459/010,
oboje Linhartova 84, Ljubljana, vpisanima v
podvložek številka 3820/5, z identiﬁkatorjem
9.E in 10.E, katastrska občina Bežigrad, dne
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2. 2. 2005, pod opr. št. Dn 5986/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Elektro Slovenija,
p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana, ki ga zastopa
direktor mag. Ostoj Kristan in kupovalko Ivico
Ivančič-Vrabl, Linhartova 84, Ljubljana, za
eno stanovanje številka 7, v III. nadstropju v
stanovanjski hiši Linhartova 84, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
Dn 31120/2004
Os-16919/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maše
Perpar, Mašera Spasičeva 13, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 8, v I. nadstropju in shrambi številka
8 v kleti, Mašera Spasičeva 13, Ljubljana,
vpisanima v podvložek številka 2653/14, z
identiﬁkatorjema 22. E in 21.E, katastrska
občina Bežigrad, dne 1. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 31120/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o kupoprodaji stanovanja z dne
6. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem Delo
- Tiskarna d.o.o., Titova 35, Ljubljana, ki jo
zastopa direktor Stane Hrast in kupovalcem
Iztokom Mlakarjem, Ulica Mašera Spasiča
13, Ljubljana, za dvoinpolsobno stanovanje,
številka 8, ki leži v I. nadstropju stanovanjske
hiše na Mašera Spasiča 13, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 5. 2005
Dn 11403/2002
Os-24548/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Angele Berk,
stan. Nasipna ul. 98, Maribor in predlagatelja SKB Leasing d.o.o., Slovenska ul. 54,
Ljubljana, ki ju zastopa Flatmary, Marija
Topolovec s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju št.
9, v stanovanjski stavbi na Besednjakovi ul.
3 v Mariboru, parc. št. 2242/1, k.o. Studenci,
dne 31. 5. 2005, pod opr. št. Dn 11403/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 01/2-2
z dne 12. 6. 1969, sklenjene med Metalno
Tovarno za investicijsko opremo in izvajanje
inženiringa Maribor, Zagrebška 20, ki jo zastopa Slavko Belina, dipl. inž. in Stanovanjskim podjetjem Maribor (SPM), Grajska 7/I,
Maribor, ki ga zastopa direktor Janez Skušek,
s katero se je SPM obvezal odstopiti Metalni
v razpolaganje devet dvosobnih stanovanj in
eno enosobno stanovanje v stanovanjskih
blokih, ki jih samo gradi ob Besednjakovi
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ulici, in sicer na Besednjakovi 3 v Mariboru,
k.o. Studenci.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljem, postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 5. 9. 2005
Dn 1/2005
Os-23557/05
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
KM Storitve, ﬁnance in svetovanje, d.o.o.,
Ljubljana, Celovška cesta 49, ki ga zastopa
notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg republike
3, oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5. 2000, sklenjene Pavičič
Marijo, roj. 11. 10. 1937, Ljubljana, Maroltova ul. 8, kot prodajalko ter Samac Branislavom, roj. 8. 3. 1959, Ljubljana, Cesta v
Gorice 167 in Jokić Milko, roj. 10. 4. 1962,
Ljubljana, Šmartinska cesta 15, kot kupcema. Za nakup parc. št. 177.S stavbišče v
izmeri 450 m2, k.o. Velika Ligojna.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist KM Storitve, ﬁnance in svetovanje,
d.o.o., Ljubljana, Celovška cesta 49, mat.
št. 2015153.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini kupoprodajne pogodbe z dne 10. 5. 2000,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 29. 8. 2005

Amortizacije
N 26/2005
Os-27020/05
Na predlog predlagatelja Aleša Usenika,
Prule 1, Ljubljana, se uvaja amortizacija 6
bianko menic, ki naj bi se izgubile in ki so
prešle. Tisti, ki ima menice v rokah se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega oglasa
pokaže sodišču, ker jih bo drugače sodišče
po preteku tega roka razglasilo za nične.
Opis vrednostnih papirjev: šest bianko
menic, ki jih je izdala Poštna banka Slovenije, kot trasant jih je podpisal Aleš Usenik v
vlogi poroka 1, skladno s pogodbo o kratkoročnem kreditu št. 4748/04, ki jo je družba
Masterline d.o.o., Ljubljana, kot kreditojemalec sklenila s Faktor banko d.d., Ljubljana,
kot kreditodajalcem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 9. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 4035/2004
Os-23098/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Slavice Jović, Gašperšičeva 8, Ljubljana, proti toženi stranki Luki
Joviću, naslov neznan, zaradi določitve in
plačila preživnine, dne 18. 8. 2005 sklenilo:

za začasno zastopnico toženi stranki se
imenuje odvetnico Ivanko Ločniškar, Selanov trg 2, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 8. 2005
N 60/2004
Os-24245/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Mestne občine Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo
in gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja 1, Nova Gorica, zoper nasprotnega
udeleženca Lasič Riccarda, zaradi predloga
za razglasitev pogrešanega Lasič Riccarda
za mrtvega, izven naroka, dne 29. 9. 2005
sklenilo:
na podlagi 4. točke prvega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu Lasič Riccardu postavi začasna zastopnica odv. Dunja Jereb
iz Nove Gorice, katera bo udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N 60/2004 pred
sodiščem, vse dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 8. 2005
N 67/2004
Os-24247/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Mestne občine Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in
gospodarske javne službe, Trg E. Kardelja
1, Nova Gorica, zoper nasprotnega udeleženca Lasič Giuseppa, Trst, Italija, zaradi
ugotovitve smrti Lasič Giuseppa, izven naroka, dne 16. 8. 2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, se nasprotnemu udeležencu Lasič Giuseppu postavi začasno zastopnico odv. Nado Bolcar,
IX. korpusa 46, Solkan, katera bo nasprotnega udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N 67/2004 pred sodiščem, vse dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 8. 2005

Oklici pogrešanih
N 23/2004
Os-22445/05
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah je
v teku nepravdni postopek, da se Kristan
Marjana, roj. 26. 10. 1871, iz Koroške Bele
pri Jesenicah, kot pogrešana oseba razglasi
za mrtvo.
Predlagateljica Simonič Elfrida, Blejska
Dobrava št. 154, je bila lastnica hiše Stranska pot 10, Koroška Bela, ki se nahaja na
parc. št. 178, vl. št. 171, k.o. Koroška Bela.
Pri navedeni nepremičnini je še vedno vknjižena služnost stanovanja v korist Kristan
Marjane. To služnost je potrebno izbrisati.
Do sedaj so bila neuspešna vsa iskanja, da
bi kaj izvedeli o pogrešani osebi.
Pogrešani osebi je bil kot skrbnik za posebni primer postavljen Anto Matkovič, Blejska Dobrava 154.
V skladu s 85. členom Zakona o nepravdnem postopku pozivamo pogrešano,
naj se oglasi, če je še živa, prav tako pa
pozivamo vse druge, ki kaj vedo o njej in
o njenem življenju, naj se javijo Okrajnemu
sodišču na Jesenicah oziroma skrbniku pogrešane za posebni primer, v roku 3 mese-
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cev po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 6. 7. 2005

k.d., montaža in prodaja elektronskih sistemov in naprav ter zaključna gradbena dela,
Pri mostu 6, Grosuplje, objavlja sklep:
družba Stat - Purkat k.d., montaža in
prodaja elektronskih sistemov in naprav
ter zaključna gradbena dela, Pri mostu 6,
Grosuplje, reg. št. vl. 1/29304/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 19. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Pukat Stanislav in Zupančič Sabina, oba Pri mostu 6, Grosuplje,
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 16. 5. 2005

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 140000/2005
Os-26750/05
Skladno z določilom drugega odstavka
46. člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS,
št. 23/05) objavljamo
poziv
predstavnikom organom občin in
drugim pristojnim predlagateljem na
območju Okrožnega sodišča v Celju, da
predlagajo kandidate za 200 sodnikov
porotnikov Okrožnega sodišča v Celju.
Za sodnika porotnika je imenovan državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
trideset let starosti, ki ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti in ki je zdravstveno ter
osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti ter aktivno obvlada
slovenski jezik.
Predloge pošljite na naslov: Okrožno sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova 22, 3000 Celje, in sicer najpozneje do 15.
decembra 2005.
Okrožno sodišče v Celju
Os-26826/05
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
23/05-ZS-UPB, s spremembami in dopolnitvami) predsednica Okrožnega sodišča v
Kranju objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in
drugim pristojnim predlagateljem
na območju Okrožnega sodišča v
Kranju, da predlagajo kandidate za
280 sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Kranju
Za sodnika porotnika je lahko imenovan
državljan Republike Slovenije, ki je dopolnil
30 let starosti, ki ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in ki je zdravstveno ter osebnostno primeren za udeležbo pri izvajanju sodne
oblasti ter aktivno obvlada slovenski jezik.
Predloge skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki jih
določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Kranju, Urad predsednice, Zoisova 2, 4000 Kranj, v roku 45 dni od
objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Kranju

Druge objave sodišč
Ng 3/2005
Os-27117/05
Pri tukajšnjem sodišču se je pod opr.
št. Ng 3/2005 začel postopek predlagatelja
Bojan Kozelja iz Bakovec, Poljska 14, o primernosti ponujene denarne odpravnine v
zvezi z umikom delnic z organiziranega trga

vrednostnih papirjev nasprotnega udeleženca Radenska, družba za polnitev mineralnih
voda in brezalkoholnih pijač, d.d., Boračeva
37. V skladu s 54. členom Zakona o trgu
vrednostnih papirjev v zvezi s 545. členom
Zakona o gospodarskih družbah in v zvezi s
529.c členom Zakona o gospodarskih družbah se delničarji nasprotnega udeleženca
Radenska, družba za polnitev mineralnih
voda in brezalkoholnih pijač, d.d., Boračeva 37, ki so na skupščini družbe dne 16. 6.
2005 glasovali proti sklepu o umiku delnic iz
borzne kotacije, pozivajo, da v roku enega
meseca po objavi tega oklica vložijo svoje
predloge za določitev primernosti ponujene
denarne odpravnine. Po poteku tega roka,
predloga ni več dopustno vložiti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 9. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1282/2005
Rg-25044/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja sklep:
družba Kras-Pack, Podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Ul. Ludvika Požrlja 4B, 6215 Divača, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/6020/00, preneha
po skrajšanem postopku, po sklepu družbenika z dne 29. 8. 2005.
Družbenik Albin Čok iz Divače, Ulica
Ludvika Požrlja 4B, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena
vsa razmerja z delavci in da prevzame obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na ustanovitelja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 12. 9. 2005
Srg 1616/2005
Rg-25043/05
Družba Avtotehna Vis & Pišek, zastopanje, servis in prodaja, d.o.o., s sedežem
Škofja Loka, Grenc 37, vpisana na reg.
vl. št. 1/06740/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Pišek
Janez, Grenc 37, Škofja Loka.
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 12. 9. 2005
Srg 04257/2005
Rg-14093/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Stat - Purkat
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Srg 07873/2005
Rg-25052/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Odvetniška pisarna
Zajc & Gorenc o.p., d.n.o., Dvorakova ulica
11, Ljubljana, objavlja sklep:
Odvetniška pisarna Zajc & Gorenc
o.p., d.n.o., Dvorakova ulica 11, Ljubljana,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 26. 5. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Zajc Janez, Ljubljana, Pod
vrbami 45 in Gorenc Drago, Moškričeva ulica
22, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 9. 2005
Srg 9303/2005
Rg-25403/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Nova Lera, družba za gojenje in prodajo rib in drugih morskih
plodov d.o.o., Brodišče 14, 1236 Trzin, ki jo
zastopa odvetnica Vida Gaberc, Šmartinska
cesta 10, 1000 Ljubljana, objavlja sklep:
družba Nova Lera, družba za gojenje
in prodajo rib in drugih morskih plodov
d.o.o., Brodišče 14, 1236 Trzin, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 20. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Ars Inženiring, družba za
investicije, inženiring in gradbeništvo, d.o.o.,
Ljubljana, Rožna dolina, c. VI/36, 1000 Ljubljana, Brumec-Ručigaj d.o.o., družba za proizvodnjo in trgovino, Testenova 55, 1234
Mengeš in Rival Trade d.o.o., Trzin, Peske 8,
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1236 Trzin, ki prevzemajo obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2005
Srg 9412/2005
Rg-25414/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Anton Kumer
d.o.o., Posredovanje, consulting, investicije,
Celovška cesta 38, 1000 Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Anton Kumer d.o.o., Posredovanje, consulting, investicije, Celovška
cesta 38, 1000 Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
11. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kumer Anton, Kobdilj 7,
6210 Sežana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
3F Trgovina in storitve d.o.o., Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, preklicuje žig z
naslednjo vsebino: 3F Trgovina in storitve,
d.o.o. – Ob-26774/05
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, preklicuje štampiljko za PE Ljubljana,
Wolfova, št. 4, z naslednjo vsebino: Bank
Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana PE Ljubljana Wolfova 4. – Ob-26613/05
Šolski center Ljubljana, Aškerčeva 1,
1000 Ljubljana, preklicuje žig premera 2 cm
z naslednjimi podatki: ŠOLSKI CENTER
LJUBLJANA KNJIŽNICA Ljubljana Aškerčeva 1 2 *. – Ob-26822/05

Potne listine
Bucik Egon, Cankarjeva 74, Nova Gorica,
potni list, št. P00057076. gnl-202110

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Gordon Aleksandra, Škofjeloška cesta
23, Medvode, potni list, št. P00800638.
gnl-202485
Hribar Vinko, Gratova ulica 17, Škoﬂjica,
potni list, št. P00529949. gnj-202387
Jeraj Matejka, Linhartova 64, Ljubljana,
potni list, št. P00330620. gnp-202306
Kavčič Jože, Kuzmičeva 9, Ljubljana,
potni list, št. P00123823. gnk-202211
Knezović Marko, Ulica Jožeta Japlja
18, Ljubljana, potni list, št. P00710954.
gno-202482
Lindič Danica, Pionirska 44, Vrhnika,
potni list, št. P00737598. gnd-202468
Lipnik Srečko, Pristava 6, Vojnik, potni
list, št. P00623521. gns-202128
Lorenčak Nevenka, Pristava 6, Vojnik,
potni list, št. P00793114. gnv-202400
Mahorič Peter, Varpolje 42, Rečica
ob Savinji, potni list, št. P00200307.
gnk-202386
Martinjak Maša, Milene Korbarjeve
5, Kranj, potni list, št. P00370999.
gnm-202134
Matko Ana, Dolenje Kamence 10,
Novo mesto, potni list, št. P00918092.
gnj-202112
Matko Dušan, Dolenje Kamence 10,
Novo mesto, potni list, št. P00913775.
gnk-202111
Pajk Florijan, Kamnica 66, Dol pri
Ljubljani, potni list, št. P00428728.
gne-202342
Raspet Lenka, Sedlo 53, Breginj,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000136627,
izdala UE Tolmin. gnp-202381
Salkić Elvir, Ravne 12, Tržič, potni list, št.
P00057316. gnq-202380
Šabić Haris, Brnica 17a, Hrastnik, potni
list, št. P00989845. gnq-202130
Šabić Šaha, Brnica 17a, Hrastnik, potni
list, št. P00989813. gnr-202129
Špilak Zlatko, Stanjevci 91, Petrovci,
potni list, št. P00073302. gnm-202109
Trček Martin, Ižanska cesta 89, Ljubljana,
potni list, št. P00687131. gnb-202395
Vide Alojz, Dolenja stara vas 12,
Novo mesto, potni list, št. P00106575.
gns-202403

Osebne izkaznice
Adamič Kozelj Sonja, Lendavska ulica
51, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001860410. gnd-202193
Artač Marija, Kajuhova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000289101.
gnt-202327
Bauer Kristijan, Nova vas pri Lescah
29, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001005734. gng-202215
Bensa Ida, Rojčeva ulica 26, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000384612.
gnj-202337
Bitenc Katja, Pod Pogovco 24, Križe,
osebno
izkaznico,
št.
001703865.
gnp-202431
Bratkovič Andrej, Lazaretska ulica 4,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001146016. gnc-202169
Bratuša Miroslav, Gradnikova cesta
38, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001418567. gne-202217
Bregar Marko, Jagnjenica 2/a, Radeče,
osebno
izkaznico,
št.
000105087.
gne-202192

Brezovšek Ivana Zoﬁja, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001335345.
gnk-202311
Brlan Angela, Otavice 8, Ribnica, osebno
izkaznico, št. 000759356. gns-202278
Bunc Peter, Lokavec 50/a, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001719172.
gnn-202183
Burgar Ladislav, Kajuhov dvor 4,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000078492.
gnx-202173
Cankar Metka, Za grabnom 74,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001078679. gne-202417
Ceroici Franco, Seča 129, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000389412.
gnw-202174
Cestnik Ana, Ribno, Izletniška ulica 15,
Bled, osebno izkaznico, št. 000453444.
gni-202213
Cvikl Maja, Užiška ulica 10, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001150711.
gnd-202393
Debevec Jožef, Brezovica pri Borovnici
2, Borovnica, osebno izkaznico, št.
000606602. gnf-202166
Dolar Anton, Žaleška cesta 10,
Bled, osebno izkaznico, št. 00635972.
gnh-202214
Domijan Matjaž, Prijateljeva ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001410800.
gnb-202320
Dušič Janez, Dednja vas 8, Pišece,
osebno
izkaznico,
št.
001332915.
gnd-202168
Emeršič Zoﬁja, Vrablova ulica 72,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000525356.
gni-202288
Fajdiga Slavica, Kajuhova ulica 42,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000085331.
gnq-202305
Fijavž Andrej, Mariborska cesta 191,
Celje, osebno izkaznico, št. 001480614.
gny-202297
Fras Vlasta, Šentiljska cesta 27,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001594964.
gnn-202133
Fuchs Anton, Rjava cesta 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001819915.
gnv-202325
Govekar Avguštin, Cerkovnik 14,
Šmartno pri Litiji, osebno izkaznico, št.
000749241. gno-202157
Gričnik Ljudmila, Vojkova cesta 87,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000160029.
gnu-202326
Groznik Ana, Brezje pri Lipoglavu 4,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001888005. gnr-202329
Habjan Blaž, Pohorska ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 000779694.
gnz-202296
Hebar Branko, Spodnja Polskava
321, Pragersko, osebno izkaznico, št.
001822156. gng-202415
Izak Jerneja, Kozji vrh nad Dravogradom
17, Dravograd, osebno izkaznico, št.
001442222. gnl-202185
Jakič Boris, Martina Krpana ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000158883.
gnh-202314
Jakič Štefanija, Ulica Ivanke Kožuh 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000666959.
gnd-202318
Januš Emilija, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000669492.
gnz-202321
Jordan Franc, Malence 12, Kostanjevica
na Krki, osebno izkaznico, št. 001040272.
gnr-202179
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Jovanović Milena, Ledine 8, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001014704.
gnb-202420
Kahriman Nusret, Njegoševa cesta 6/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001846454.
gnn-202308
Kapun Irena, Dvorjane 24, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000990861.
gnb-202295
Kavčič Bronislava, Vrhovčeva ulica 6/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000715382.
gnl-202335
Kavčič Peter, Trg Svobode 11, Kobarid,
osebno
izkaznico,
št.
001157539.
gng-202190
Klojčnik Silva, Ljutomerska cesta 14,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
001673515. gnj-202162
Kobal Apolonija, Gabrijele 19, Krmelj,
osebno
izkaznico,
št.
000278872.
gnq-202155
Kocbek
Valentin,
Štajngora
65,
Benedikt, osebno izkaznico, št. 001561436.
gnq-202180
Kokošinek Dejan, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001805111.
gnj-202487
Kornhausler Valter, Lendavska ulica
23/a, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 000775249. gnb-202195
Kos Klemen, Arclin 42/a, Škofja
vas, osebno izkaznico, št. 001468729.
gnu-202301
Kosić Uroš, Mekinje, Neveljska pot 8/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000959687.
gnk-202161
Košak Alojzij, Baragova cesta 40,
Žužemberk,
osebno
izkaznico,
št.
000466377. gnx-202423
Kozamernik
Milena,
Nagodetova
ulica 17, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001095140. gnn-202333
Kraljič Darinka, Zalog pri Škoﬂljici 4,
Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000754615.
gng-202315
Kramer Andrej, Na zelenici 9, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001578974.
gnv-202300
Kraševec Marta, Repnje 7, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
000858702.
gnp-202331
Krevh Marija, Vič 10/d, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
001414541.
gnj-202187
Krivičić Gverino, Semedela 80, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001639562. gnb-202170
Križaj Dejan, Tugomerjeva ulica 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001216867.
gnk-202336
Križovnik David, Velika Mislinja 16,
Mislinja, osebno izkaznico, št. 001040680.
gnm-202159
Kroﬁč Liljana, Kolodvorska ulica 28,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001144184.
gnj-202212
Kurinčič Simon, Drežnica 22, Kobarid,
osebno
izkaznico,
št.
000950076.
gnh-202189
Kuserbanj Dejan, Kaplja vas 3,
Prebold, osebno izkaznico, št. 001731013.
gnq-202205
Lajmsner Hedvika, Šnuderlova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000468171.
gnc-202294
Lavtar Damjan, Kvedrova cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083186.
gnl-202310

Požgaj Zvonko, Bavdkova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000306203.
gnf-202316
Primc Slavko, Javorniška ulica 1,
Pivka, osebno izkaznico, št. 001347424.
gny-202172
Rkman Bogdanka, Cesta v Lokrovec 12,
Celje, osebno izkaznico, št. 000941363.
gnt-202302
Rošic Verena, Krekova ulica 21,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001817331.
gne-202292
Rozman Simon, Spodnje Duplje 29,
Duplje, osebno izkaznico, št. 000749299.
gny-202197
Rupar Lenart, Reteče 69, Gorenja
vas, osebno izkaznico, št. 001464707.
gne-202167
Samardžić Alen, Na jami 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000245383.
gnd-202343
Sedej Albina, Omejčeva ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000083922.
gnj-202312
Smole Hermina, Stari trg 40, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001693496.
gno-202182
Šabani Jasin, Gregorčičeva ulica
33, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001787133. gnm-202184
Šajher Marija, Novo naselje 27n, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 000767268.
gnn-202208
Šimić Anđa, Cesta komandanta Staneta
12, Litija, osebno izkaznico, št. 000500562.
gnp-202156
Škulj Mateja, Frenkova pot 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001393847.
gne-202317
Šlogar Danijel, Vrbje 100/a, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000139852.
gnp-202206
Štimec Simon, Jesihov štradon 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001477218.
gnm-202484
Štingl Špela, Cankarjeva ulica 1,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001095026.
gnr-202204
Tarman Urban, Hrvatski trg 2t, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001324144.
gni-202313
Vetrih Alojz, Zlakova 11, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000106562.
gnn-202158
Vrbančič Martin, Orehovci 6, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 000647957.
gng-202165
Vuga Alojzija, Česnikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001724007.
gnm-202334
Zadravec Stanislav, Zaloška cesta 65/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000495725.
gnh-202339
Zagvozda Ivan, Jakčeva 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001839523.
gnz-202446
Zebec Frenki, Kočevarjeva ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000898463.
gnk-202290
Zidar Marija, Prušnikova ulica 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001431444.
gnq-202330
Zor Venera, Žlebe 32, Medvode, osebno
izkaznico, št. 000340367. gnx-202323
Žel Jožefa, Prušnikova ulica 28,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001900167.
gnd-202293
Žgajnar Uroš, Dominkuševa ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001105089.
gnh-202289

Lestan Beti, Miren 72/a, Miren, osebno
izkaznico, št. 000129567. gnz-202421
Levec Miha, Kvedrova cesta 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000410052.
gne-202392
Ločnikar Uroš, Razdelj 8/a, Nova
Cerkev, osebno izkaznico, št. 001666487.
gni-202413
Ločniškar Nejc, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001084114.
gnn-202458
Lončar Djuro, Bezje 2, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000866899.
gns-202428
Lotrič Jutra, Slomškova ulica 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000812691.
gni-202338
Mahorič Peter, Varpolje 42, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 000280874.
gnl-202160
Majcen Vanja, Stanetova ulica 18,
Celje, osebno izkaznico, št. 001712263.
gnw-202299
Martinjak Maša, Ulica Milene Korbarjeve
5, Kranj, osebno izkaznico, št. 000273973.
gnx-202198
Mikše Ivana, Spodnja Rečica 121,
Rečica ob Savinji, osebno izkaznico, št.
000528254. gnf-202191
Milanović Dragan, Gradenje 11,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
001592264. gny-202422
Milavec Veronika Ljudmila, Pavšičeva
ulica 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000464995. gnw-202324
Moljk Matej, Martinj hrib 11, Logatec,
osebno
izkaznico,
št.
001819798.
gnr-202154
Možina Vesna, Cesta na Gradec 18,
Mirna, osebno izkaznico, št. 000900136.
gnp-202181
Novak Anton, Brolejeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001061775.
gnr-202304
Nunar Franc, Mlaška cesta 67,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001753423.
gnv-202200
Omerzel Ivan, Gubčeva ulica 3,
Krško, osebno izkaznico, št. 001463230.
gnt-202177
Pagačar Eva, Studenčice 7, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000383480.
gnf-202216
Papež Boštjan, Cesta na Poljane 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000505059.
gny-202322
Pashaj Gani, Sorška cesta 16, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. AH 34276 – za
tujca. gnl-202410
Pehlić Almir, Trg svobode 25, Tržič,
osebno
izkaznico,
št.
001795791.
gnq-202430
Perša Štefanija, Ižakovci 31, Beltinci,
osebno
izkaznico,
št.
001462524.
gnz-202196
Petelin Vilma, Novomeška cesta
38, Šentjernej, osebno izkaznico, št.
000739063. gnv-202425
Plevanč Aleksander, Gmajna 18,
Raka, osebno izkaznico, št. 001410796.
gns-202178
Pokrivač Milan, Spodnje Gameljne 26/b,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000782411. gno-202307
Polič Ignac, Špengova ulica 6,
Ruše, osebno izkaznico, št. 1736554.
gnm-202209
Potočnik
Aleksandra,
Selovec
20, Dravograd, osebno izkaznico, št.
000194505. gni-202188
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Vozniška dovoljenja
Badovinac Zdenko, Ulica bratov Babnik
57, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2080470, reg. št. 132466,
izdala UE Ljubljana. gnx-202448
Bašić Daniel, Lucijin breg 16, Pragersko,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1911664, reg. št. 88153, izdala UE
Maribor. gnq-202280
Bida Filipovič Olga, Ulica Metoda Mikuža
6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1418651, reg. št. 198568, izdala UE
Ljubljana. gnc-202469
Birk Darja, Gabrje pri Jančah 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2028678, reg. št. 175817,
izdala UE Ljubljana. gnq-202455
Božič Nedeljko, Kampolin 31, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGFH, št. SI 65342, reg. št. 3993,
izdala UE Piran. gnb-202145
Brate Brina, Jamova cesta 59, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2096329, reg. št. 268751, izdala UE
Ljubljana. gnq-202480
Brlan Angela, Otavice 8, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
9940, izdala UE Ribnica. gnt-202277
Burgar Ladislav, Kajuhov dvor 4,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1955941, reg. št. 16576,
izdala UE Grosuplje. gnz-202146
Cankar Metka, Za grabnom 74,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 1993329, reg. št. 130897,
izdala UE Ljubljana. gnd-202443
Cvikl Maja, Užiška ulica 10, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1974953, reg. št. 121117, izdala UE
Maribor. gnc-202394
Čebela Ajda, Laze pri Borovnici 9/a,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2004500, izdala UE
Vrhnika. gnv-202150
Čop Miroslav, Cereja 45, Velike
Lašče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1825624, reg. št. 254044, izdala UE
Ljubljana. gnt-202477
Debevec Jožef, Brezovica pri Borovnici
2, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1637215, izdala UE Vrhnika.
gne-202442
Dizdarević Tina, Etterbeek, Ave De
Auderhgem 149, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2152074, izdala UE Jesenice.
gnc-202444
Dolar Anton, Želeška 10, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S1934167,
reg. št. 14104. gny-202072
Dovč Matic, Groharjeva 20, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
25812, izdala UE Kamnik. gnd-202218
Drašler Jožef, Niževec 3, Borovnica,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1957667, izdala UE Vrhnika. gnw-202149
Fuchs Anton, Rjava cesta 13, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1963907, reg. št. 28608, izdala UE
Ljubljana. gnp-202456
Goljuf Uroš, Koštabona 4c, Šmarje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI 53501,
reg. št. 27114, izdala UE Koper. gnv-202075
Jakič Boris, Martina Krpana ulica 49,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1419387, reg. št. 237191, izdala UE
Ljubljana. gnr-202454
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Jamnik Gelči, Stara ulica 6, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1661925, izdala UE Murska Sobota.
gnf-202441
Jordan Franc, Malence 12, Kostanjevica
na Krki, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 6456, izdala UE Krško. gni-202438
Kahriman Nusret, Njegoševa cesta
6/d, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 2087335, reg. št.
240885, izdala UE Ljubljana. gnu-202451
Klein Darko, Ulica Polonce Čude 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50kM/H BGH, št. S 2096803, reg. št.
233000, izdala UE Ljubljana. gng-202465
Klemenc Miroslav, Podgorje 95/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000386807, izdala UE Kamnik. gnx-202148
Klemenčič Bojan, Negova 60, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 14315, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-202077
Kolavčič Danilo, Miren 119, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. B, št. S1572714,
reg. št. 24448, izdala UE Nova Gorica.
gnx-202073
Kores Uroš, Prijateljeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1611594, reg. št. 129255, izdala UE
Ljubljana. gnw-202449
Kotar Janez, Trebanjski vrh 27, Trebnje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1478447, reg. št. 10732, izdala UE Trebnje.
gny-202397
Kotnik Rok, Splavarska ulica 15,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1056790, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnl-202435
Kovačič Jože, Kumšperk 13, Bistrica ob
Sotli, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2117310, reg. št. 13538, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnc-202069
Kozamernik Milena, Nagodetova ulica
17, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGh, št. S 1749364, reg. št. 24868,
izdala UE Ljubljana. gnf-202466
Kralj Damjana, Brinje 28, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1351654, reg. št. 231176, izdala UE
Ljubljana. gne-202142
Kraljič Darinka, Zalog pri Škoﬂjici 4,
Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1965184, reg. št. 62927, izdala UE
Ljubljana. gns-202453
Krivčič Gverino, Semedela 80, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. SI 58943, reg. št. 13318.
gnb-202120
Križan Jernej, Cesta rabskih žrtev 2,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 52399, reg. št. 12406, izdala
UE Piran. gnw-202074
Krže Gaper, Žlebič 38, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BCGH, reg. št.
8426, izdala UE Ribnica. gnz-202121
Kuserbanj Dejan, Kaplja vas 3,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1830961, izdala UE
Žalec. gne-202067
Lahovec Marjan, Strahinj 72, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S1909026, reg. št. 57655, izdala
UE Kranj. gnr-202079
Lenič Bojan, Ulica bratov Učakar 104,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1065365, reg. št. 182951, izdala UE
Ljubljana. gnf-202416
Levec Miha, Kvedrova cesta 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1867277, reg. št. 230451. gnf-202391

Lipicer Alenka, Šmertno 69, Kojsko,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1833841, reg. št. 28698, izdala UE Nova
Gorica. gnd-202368
Lotrič Jutra, Slomškova ulica 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2112700, reg. št. 269907. gnb-202470
Medved Ida, Ulica Goce Delčeva 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1822681, reg. št. 100041,
izdala UE Ljubljana. gnx-202473
Medved Matjaž, Ulica Goce Delčeva 74,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/H BGH, št. S 1822680, reg. št. 76976,
izdala UE Ljubljana. gny-202472
Mikiš Jožef, Vukovski Vrh 46/a,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000138499, izdala UE Pesnica.
gns-202153
Moljk Matej, Martinj hrib 11, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
2167320, reg. št. 8431, izdala UE Logatec.
gng-202140
Mušič Hasib, Društvena ulica 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1716293, reg. št. 132075, izdala UE
Ljubljana. gnv-202450
Nešič Luka, Vadarci 60, Bodonci,
vozniško
dovoljenje,
št.
S1291219.
gne-202117
Orehek Ivo, Osredke 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1043908, reg. št. 201802, izdala UE
Ljubljana. gns-202478
Palčič Liliana, Cesta na Markovec 57,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABCH, št. SI 9596, reg. št. 17521.
gnc-202119
Pavlovič Vladan, Ferrarska 17, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. SI 49752, reg. št. 26913, izdala
UE Koper. gnb-202070
Pečjak Lan, Dragomelj 34, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001620215, reg. št. 38357, izdala UE
Domžale. gni-202138
Perko Franc, Tržaška cesta 109,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1286550, reg. št. 227213, izdala UE
Ljubljana. gnh-202164
Petkovski Marko, Obrije 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1917632, reg. št. 264447, izdala UE
Ljubljana. gnz-202471
Petranjesković Milan, Cesta v Gorice
133, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2134883, reg. št. 273689, izdala
UE Ljubljana. gnb-202474
Polič Ignac, Špengova ulica 6,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1773737, izdala UE
Ruše. gno-202432
Potočnik Aleksandra, Selovec 20,
Šentjanž
pri
Dravogradu,
vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1338836, reg. št.
6300, izdala UE Dravograd. gnh-202139
Prešern Marija, Ulica fran. žrtev 28,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S833752, reg. št. 14273. gni-202388
Primc Slavko, Javorniška ulica 1, Pivka,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHF, št. S 1684401, reg. št. 16139, izdala
UE Postojna. gnd-202147
Ratej Vito, Čadram 68, Oplotnica,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1494620,
reg. št. 23362, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1412
Rus Miran, Britof 229, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 272331, reg. št.
9520, izdala UE Kranj. gnm-202434
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Rutnik Valerija, Koroška vas 21, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1202298. gnp-202406
Simsič Trebše Tatjana, Cesta I. istrske
brigade 119, Pobegi, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S2122244, reg.
št. 26101, izdala UE Koper. gng-202365
Skrbinek Andrej, Tomšičeva ulica 40 a,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. A-50 km/h, BGH, št. S 001689173,
reg. št. 5305, izdala UE Slovenska Bistrica.
m-1415
Stojkovič Kristina, Orlek 19, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
16816, izdala UE Sežana. gnf-202116
Širok Silvan, Grgar 44, Grgar, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S115221, reg. št.
1985, izdala UE Nova Gorica. gnu-202126
Škulj Mateja, Frenkova pot 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1434360, reg. št. 232043, izdala UE
Ljubljana. gne-202467
Švaljek Vitomir, Gramscijeva ulica 12,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50 km/h BGH, št. SI 26894, reg. št.
10861, izdala UE Piran. gnh-202143
Trampuš Marko, Pokopališka ulica 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2133645, reg. št. 240515, izdala UE
Ljubljana. gnv-202125
Vagaja Miha, Podgorica 89, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A 350ccm BGH,
št. S 1526854, reg. št. 187936, izdala UE
Ljubljana. gnv-202475
Vatovec Rudolf, Cesta I. istrske brigade
62, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S1975303, reg. št. 12389,
izdala UE Koper. gnf-202366
Vezaj Selman, Leše 15, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1271837, reg. št. 17685, izdala UE Ravne
na Koroškem. gne-202367
Vuzem David, Hrastovec 1b, Zavrč,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1518212,
izdala UE Ptuj. gnd-202068
Werbole Darko, Preglov trg 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1714989, reg. št. 4956, izdala UE Ljubljana.
gnr-202404
Zebec Frenki, Kočevarjeva ulica 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1570140, reg. št. 1417, izdala UE Maribor.
gnn-202433
Zgonc Ivan, Srednjevaška ulica 25,
Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. BGJ,
št. S 1164752, reg. št. 76215, izdala UE
Ljubljana. gnu-202476
Zor Venera, Žlebe 32, Medvode, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1717658, reg. št.
233593, izdala UE Ljubljana. gnt-202452
Zorč Peter, Cesta na Lenivec 6, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
13826, izdala UE Sežana. gnh-202364
Žinič Danijel, Sela pri Dragatušu
3/a, Dragatuš, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 0342990, izdala UE Črnomelj.
gnj-202437
Župan Blanka, Zdole 3, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. GH, reg. št. 20492, izdala
UE Krško. gnh-202439

Bizant Uršula, Žlebe 4, Medvode,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 20054. gnu-202201
Blaž Teja, Grajenščak 21, Ptuj, indeks, št.
81624995, Ekonomske fakultete. m-1424
Bračun Marjan, Zibernik 33, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
PKMŠ Štore, št. 2773, izdano leta 1983.
gnn-202083
Breg Natalija, Selnica ob Muri 124,
Ceršak, spričevalo 1. letnika Srednje strojne
in poslovne šole v Mariboru, izdano leta
2001. m-1407
Bučar Doroteja, Betnavska cesta 108,
Maribor, spričevalo 8. razreda Osnovne šole
Borisa Kidriča, izdano leta 1999. m-1421
Bukanovsky Simon, Stražica 6a,
Frankolovo, maturitetno spričevalo Šolskega
centra Celje, splošna in strokovna gimnazije
Lava, izdano leta 2002. gng-202390
Cehtl Borut, Sp. Dobrenje 36 a, Pesnica
pri Mariboru, indeks, št. 51043189, izdala
Fakulteta za kmetijstvo v Mariboru. m-1395
Cizera Gabrijel, Podmark 38, Šempeter
pri Gorici, spričevalo 4. letnika TŠC Nov
Gorica, za poklic računalniški tehnik, izdano
leta 1996. gnx-202123
Čop Damjan, Abramova ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomunikacijo Ljubljana, št. 154/96,
izdano leta 1996. gny-202272
Čopič Andrej, Mali trg 6, Ljubljana,
diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani.
gnm-202309
Čučkin Miha, Jakčeva ulica 25, Ljubljana,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Poljane, izdano leta 1997
in 1998. gns-202207
Denčič Katarina, Osojnik 2b, Semič,
spričevalo 1. in 2. letnika Tehniške gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2001 in 2002.
gnl-202460
Diemat Dušan, Sp. Jakobski dol 19,
Jakobski Dol, spričevalo 3. letnika Srednje
lesarske šole v Mariboru, izdano leta 2001.
m-1414
Durmišević Ermin, Jarška cesta 60,
Domžale, spričevalo 1. in 2. letnika
ZUIM Kamnik, izdano leta 1994 in 1995.
gnv-202175
Đokić Sabina, Steletova cesta 25,
Kamnik, maturitetno spričevalo Srtednje
šolskega centra Rudolfa Maistra Kamnik,
izdano leta 1997. gnx-202348
Erše Boštjan, Dolenja vas 2, Mirna Peč,
spričevalo Šolskega centra Novo mesto,
izdano leta 2005. gnz-202371
Florjančič Gabi, Planina pod Gongo 10B,
Jesenice, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 2002. gno-202107
Florjančič Vesna, Partizanska 7, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika in diplomo št.
151/K Srednje trgovske šole, izdano leta
1989 in 1990. gnv-202375
Fortuna Mitja, Pokojnica 16, Šentvid pri
Stični, spričevalo 4. letnika Srednje šole
Josip Jurčič Ivančna Gorica. gnd-202243
Frlič Daša Saša, Oprenikova 6, Kranj,
spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske
šole Kranj. gnt-202102
Goluska Karmen, Javornik 52, Ravne
na Koroškem, indeks, št. 61206434, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1398
Groznik Rok, Blečji Vrh 3, Grosuplje,
spričevalo od 1. – 4. razreda OŠ Polica,
podružnica Brinje Grosuplje. gnw-202349
Groznik Rok, Blečji Vrh 3, Grosuplje,
spričevalo 5. razreda OŠ Brinje. gnv-202350

Zavarovalne police
Berk Vid, Škrljevo 8, Šentrupert,
zavarovalno polico, št. 325927, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk-202436

Drevenšek Boštjan s.p. – kovaštvo,
ključavničarstvo in zemeljska dela, Pleterje
54, Lovrenc na Dravskem polju, zavarovalno
polico, št. 00101770556 – bonus 50%, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gni-202088
Karan Jolanda, Vosek 14 d, Pesnica pri
Mariboru, zavarovalno polico, št. AO273120,
izdala zavarovalnica Tilia. m-1423
Kladnik Štefanija, Marija Dobje 18,
Dramlje, zavarovalno polico, št. 40 247070.
gni-202363
Korpar Benjamin, Tržec 27, Videm
pri Ptuju, zavarovalno polico, št. A0
00101661710,
20%
bonus,
izdala
zavarovalnica Slovenica. m-1422
Kotar Marija, Podlubnik 161, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. AO 720262, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnw-202374
Lukič Alenka, Groharjeva 12, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 949854, izdala
zavarovalnica Tilia. m-1370
Majstorović Džani, Lackova c. 41 e,
Maribor, zavarovalno polico, št. AO 322561,
izdala zavarovalnica Tilia. m-1369
Miklavčič Danilo, Zvezda 20, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 287976. gnf-202066
Ostanek Alean, Cankarjeva 2, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 0010823488, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnb-202099
Plavec Branko, Regentova ulica 20,
Maribor, zavarovalno polico, št. VIP 322540,
izdala zavarovalnica Tilia. m-1388
Prošić
Sevda,
Čanžekova
ulica
40/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101833459,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. gnh-202489
Vindiš Alenka, Šerovo 3, Šmarje pri
Jelšah, zavarovalno polico, št. VIP 324988,
50% bonus, izdala zavarovalnica Tilia.
m-1387
Vražič Miljana, Potrčeva 2, Slovenska
Bistrica,
zavarovalno
polico,
št.
00101762825,
izdala
zavarovalnica
Slovenica. m-1381
Zafošnik Janez, Lovrenc na Dravskem
polju 121B, Lovrenc na Dravskem polju,
zavarovalno polico, št. 00101762449, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gno-202357
Zoﬁč Ksenija, Cirnik 24/c, Brežice,
zavarovalno polico, št. 40 308205, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto.
gnu-202401

Spričevala
Auda Mitja, Trg Dušana Kvedra 3,
Maribor, spričevalo 1. letnika Srednje
gostinske šole v Mariboru – smer kuhar,
izdano leta 2000. m-1378
Babič Robi, Ulica Kokrškega odreda
3a, Lesce, spričevalo Ekonomske šole v
Radovljici, izdano leta 2005. gnx-202373
Bakač Boštjan, Ulica Hermana Potočnika
33, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevala od 1 do 3. letnika Srednje lesne
šole v Ljubljani. gno-202407
Berk Nada, Velike Rodne 38, Rogaška
Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra Celje – poklicna obl. šola,
strojni konfekcionar, izdano leta 1981,
izdano na ime Boršič Nada. gnq-202359
Bezjak Miha, Jadranska ulica 6, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2004. gnx-202098
Bilanović Vinko, Zolajeva 13, Maribor,
diplomo št. I/1425 IKŠ v Mariboru, izdana
leta 20. 6. 1989. m-1403
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Hager Mateja, Sv. Ana 27, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo 4. letnika SEŠ v
Mariboru, izdano leta 1994. m-1425
Hojnik Maja, Serec 11, Zgornja Ložnica,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje šole v
Slovenski Bistrici, izdano leta 2001,2002.
m-1413
Holc Silvestra, Ihova 10 a, Benedikt,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje tekstilne
šole v Mariboru, izdano leta 1999,2000.
m-1416
Ibrahimović Nedim, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo 1.,2.,3. letnika IKŠ Tezno Maribor,
izdano leta 1975-1978. m-1382
Ivanjko Simona, Lorgerjeva 5, Maribor,
indeks, št. 71069604, izdala Pravna fakulteta
v Mariboru. m-1408
Jereb Marko, Preloga 24a, Šmarje pri
Jelšah, spričevalo o končani OŠ Podčetrtek,
izdano leta 1989. gns-202353
Jus Urban, Breznikova cesta 30,
Domžale, maturitetno spričevalo gimnazije
Kamnik, izdano leta 2001. gnk-202136
Kastelec Martin, Šentjošt 9, Novo mesto,
spričevalo 3. letnika Biotehnične gimnazije
v Novem mestu, Kmetijska šola Grm Novo
mesto, izdano leta 2001. gnt-202352
Kastelic Simon, Hrvatinova 15, Ankaran
– Ankarano, indeks, št. 09995720, izdala
FPP Portorož. gny-202105
Kaučič Anja, Titova 35, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Mariboru, izdano leta
2004. m-1385
Kavčič Andrej, Janežičeva cesta
3, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Gradbene tehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1972 in 1973.
gnj-202412
Kavčič Uroš, Skominova 2, Dornberk,
spričevalo 3. letnika Srednje poklicne in teh.
živilske šole Nova Gorica, izdano leta 1999.
gne-202092
Kemperle Jaka, Dvorska vas 32a,
Begunje na Gorenjskem, spričevalo 3.
letnika TŠC Kranj. gnu-202101
Klobčar Darja, Pristava 23, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem, smer kuhar.
gnm-202084
Kocjančič Liljana, Mestne njive 4a,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem
izpitu Gimnazije Novo mesto – pedagoška
smer, družboslovna usmeritev, izdano leta
1979, izdano na ime Henigman Lilijana.
gnh-202389
Kokol Marjeta, Janežovci 12b, Destrnik,
spričevalo 3. in 4. letnika SGŠ Maribor
– smer geodezija, izdano na ime Horvat
Marejta. gnc-202369
Kosi Sanja, Celovška cesta 264,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
1993, izdano na ime Božanovič Sanja.
gnf-202141
Košak Anže, Linhartova 66, Ljubljana,
indeks, št. 04032968, izdala Fakulteta za
upravo v Ljubljani. gnr-202479
Krajnc Lea, Parižlje 122, Žalec, spričevalo
1.letnika Srednje šole za farmacijo,
kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani, izdano
leta 2002. gnl-202385
Krajnc Sebastjan, Verje 38, Medvode,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Ljubljana, lesarska šola, izdano leta 2002.
gnu-202351
Krajnčič Štefka, Kicar 84, Ptuj, spričevalo
4. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano
leta 1980, izdano na ime Čuš Štefka.
gnb-202095
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Krajnčič Štefka, Kicar 84, Ptuj, spričevalo
3. letnika Ekonomske šole Ptuj, izdano
leta 1979, izdano na ime Čuš Štefka.
gnz-202096
Krajnčič Štefka, Kicar 84, Ptuj, spričevalo
o zaključnem izpitu Ekonomske šole Ptuj,
izdano leta 1980, izdano na ime Čuš Štefka.
gnc-202094
Lampe Vasja, Apače 151, Apače,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje prometne
šole v Mariboru, izdano leta 2001,2002.
m-1419
Lenard Nika, Rošpoh 158, Kamnica,
indeks, št. 23020509, izdala Strojna fakulteta
v Ljubljani. gno-202286
Lipovac Alen, Parecag 165, Sečovlje –
Sicciole, spričevalo o končani OŠ Sečovlje,
izdano leta 1998. gnh-202118
Ločnikar Igor, Skomarje 47, Zreče,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Celju, izdano leta 1996.
m-1372
Lužan Veronika, Frankovo naselje 68,
Škofja Loka, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo od 1. – 3. letnika Ekonomske
šole Kranj. gnv-202100
Majcen Aleksander, Bratislavci 24a,
Polenšak, spričevalo o končani OŠ Vinko
Megla, Sv. Tomaž pri Ormožu. gnd-202093
Marič Darijo, Zvezda 14, Ljubljana,
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Šentvid,
izdano leta 2000 in 2001. gnq-202255
Markič Marko, Cankerjeva 8, Tržič,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje
lesarske šole Škofja Loka – poklic mizar.
gnb-202370
Marolt Andrej, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Glasbene
Gimnazije Ljubljana, izdano leta 2005.
gnw-202199
Matavž Tina, Gmajna 51, Slovenj Gradec,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnh-202089
Mlakar Barbara, Ograde 61, Stari trg
pri Ložu, spričevalo 4. letnika Gimanzije
Postojna. gng-202340
Mlakar Barbara, Ograde 61, Stari trg
pri Ložu, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije Postojna, izdano leta 1997.
gnp-202481
Monetti Maja, Činžat 36 a, Fala,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole
v Mariboru – smer upravni tehnik, izdano
leta 2000. m-1420
Mujetić Anela, Groharjeva 16, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Srednje administartivne
šole v Ljubljani, izdano leta 2000.
gnx-202298
Mulec Nena, Streliška 71 a, Maribor,
maturitetno spričevalo I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 2000. m-1379
Namestnik Petra, Ul. 8. februarja 32,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo 2.
letnika I. Gimnazije Maribor, izdano leta
1992. m-1371
Neškovič Sandra, Meljska cesta 63,
Maribor, spričevalo 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Juga Polak v Mariboru,
izdano leta 1993. m-1397
Oven Marjan, Cesta 7. maja 14, Dobrova,
spričevalo 2. letnika Srednje lesarske šole v
Ljubljani, izdano leta 1998. gns-202203
Pantelić Goran, Janeza Puharja 6, Kranj,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2000. gns-202103
Pavlič Katja, Sp. Stranje 57a, Stahovica,
spričevalo 4. letnika ŠCRM Kamnik, izdano
leta 2004. gnz-202071

Peklar Borut, Žice 16, Sv.Ana v
Slov.goricah, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ-smer avtomehanik v Mariboru,
izdano leta 1997. m-1377
Perne Maier Petra, Viška 53, Ljubljana,
indeks, št. 23020438, izdala Fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gni-202063
Peša Dalibor, Rapočeva ulica 18,
Maribor, spričevalo 5. letnika in spričevalo
poklicne mature Srednje živilske šole
Maribor – živilski tehnik, izdano leta 2003.
m-1417
Polanec Miran, Prečna 10, Murska
Sobota, spričevalo o končani OŠ bratje Reš
Desternik, izdano leta 1985. gnh-202064
Pongračič Vesna, Jiršovci 38, Destrnik,
spričevalo 2. letnika Poklicne in tehniške
kmetijske šole Ptuj. gnr-202354
Pongračič Vesna, Jiršovci 38, Destrnik,
spričevalo 1. letnika Poklicne in tehniške
kmetijske šole Ptuj. gnq-202355
Potočnik Alenka, Mayeričeva ulica
7, Maribor, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Mariboru, izdano leta
1984. m-1389
Praznik Ksenija, Partizanska ulica
1, Radlje ob Dravi, spričevalo 1. in 2.
letnika Srednje ekonomske šole Maribor.
gnu-202376
Premrov Marjeta, Igriška ulica 4,
Ljubljana,
maturitetno
spričevalo
in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Jožeta
Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2002 in
2003. gnt-202152
Rebernik Janja, Ptujska cesta 299 a,
Maribor, spričevalo 3. letnika Trgovske
šole v Mariboru – smer trgovec, izdano leta
1999. m-1410
Renko Jure, Strahinj 121/b, Naklo,
maturitetno spričevalo Gimnazije Kranj,
izdano leta 2000. gnc-202344
Ribnikar Dejan, Pod gozdom, cesta VI/
17, Grosuplje, spričevalo od 1 do 3. letnika
ŠCPET v Ljubljani. gnn-202408
Rodošek Boris, Borova vas 27, Maribor,
spričevalo 3. letnika Tretje gimnazije
Maribor, izdano leta 1998. m-1392
Rogan Urška, Pod vrhom 17, Maribor,
spričevalo 4. letnika Srednje trgovske šole v
Mariboru – upravni tehnik, izdano leta 2002.
m-1373
Roljić
Dejan,
Stražarjeva
ulica
12/b, Ljubljana, spričevalo 3. letnika
Šolskega centra za pošto, ekonomijo in
telekomunikacije v Ljubljani, izdano leta
2004. gnk-202186
Selimović Sadin, Vilčeva 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje frizerske šole
v Ljubljani, izdano leta 2004. gnq-202405
Selko Polde, Groblje 3a, Domžale,
spričevalo 2. letnika Centra strokovnih šol
Ljubljana, izdano leta 1975. gnt-202202
Slana Nataša, Brezoviška cesta 22,
Brezovica pri Ljubljani, indeks, št. 20030454,
izdala Pravna fakulteta. gnk-202265
Slemenjak Darko, Dogoška cesta
136, Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika
Srednje kemijske šole v Rušah, izdano leta
1978,1979. m-1411
Sluga Elvira, Vrhpolje 73/b, Ajdovščina,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in 4.
letnika Gimnazije Postojna, izdano leta 1982
in 1983, izdano na ime Semenič Elvira.
gng-202440
Stergar Jernej, Celestrina 7 b, Maribor,
indeks, št. 61212938, izdala Pedagoške
fakultete. m-1425
Šavrič Jerneja, Gubčeva 7, Brežice,
indeks, št. 20201328, izdala Pravna
fakulteta. gno-202361
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Škorjanc Marija, Selo 21, Velenje,
diplomo št. 2425, izdala VEKŠ Maribor,
izdana dne 27. 3. 1984, na ime Čas Marija.
gns-202078
Taletović Renato, Novi log 20, Hrastnik,
spričevalo 1.,letnika Srednje strokovne in
poklicne šole v Celju, izdano leta 2005.
gnu-202151
Tement Mladen, Kozjak pri Ceršaku
27, Ceršak, spričevalo 1.,2.,3. in 4. letnika
Srednje tekstilne šole v Mariboru, izdano
leta 1992-1999. m-1374
Titan Jožica, Markovičeva 13, Maribor,
spričevalo 8. razreda Osnovne šole Ivan
Cankar v Mariboru, izdano leta 1982.
m-1375
Titan Mateja, Kocljeva 6/a, Murska
Sobota, indeks, št. 20030510, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnd-202418
Tomažič Bojana, Gačnik 84, Pesnica
pri Mariboru, spričevalo 1.,2.,3.,4. letnika
in spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Mariboru, izdano leta
1994-1998. m-1400
Turk Nina, Ješovec pri Kozje 37A, Kozje,
spričevalo 4. letnika Škoﬁjske klasične
gimnazije Ljubljana, izdano leta 2002.
gnl-202210
Vačun Anja, Center 18, Črna na
Koroškem, obvestilo o uspehu pri maturi in
spričevalo 1. in 2. letnika Gimnazije Ravne
na Koroškem. gnw-202424
Vajngerl Andrej, Ludvika Plambergerja
46, Miklavž na Dravskem polju, spričevalo
3. letnika SŠGT – smer natakar v Mariboru,
izdano leta 2004. m-1383
Verbajs Grega, Čušperk 3/a, Grosuplje,
indeks, št. 20202413, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gnu-202176
Vodnjov Blaž, Šumberška cesta 10,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem
Ljubljana, izdano leta 1994. gnn-202108
Vrbančič Martina, Prvenci 6a, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Upravno
administrativne šole Ptuj, izdano leta 1983,
izdano na ime Novak Martina. gnn-202358
Zabret Rok, Krtina 28/b, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
2003. gnh-202114
Zadražnik Uroš, Bašelj 27c, Preddvor,
spričevalo 4. letnika Srednje elektro in
strojne šole Kranj, Tehniški šolski center
Kranj, izdano leta 2004. gny-202122
Zager Anja, Stantetova 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 2. letnika Splošne
gimnazije Velenje, izdano leta 2003.
gnp-202131
Zagorščak Aleksandra, Podlehnik 36
a, Podlehnik, spričevalo 1. letnika Srednje
tekstilne šole v Mariboru, izdano leta 2002.
m-1391
Zajšek Špela, Perovo 1, Kamnik, indeks,
št. 20200601, izdala Pravna fakulteta.
gns-202457
Zrnič Lidija, V. Kejžarja 32a, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske
šole Bled, smer natakar. gnp-202106
Zver Anja, Žižki 9a, Črenšovci, spričevalo
Srednje zdravstvene šole Murska Sobota,
izdano leta 2005. gno-202082
Žakelj Helena, Kettejeva 10, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole v Slovenj Gradcu, izdano
leta 1996. gnk-202486
Žalac Michel, Viška cesta 67,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Upravno
administrativne šole Ljubljana, izdano leta
2004. gnr-202379

Jančič Stanislav, Kardeljeva cesta 77,
Maribor, delovno knjižico. m-1401
Kiseljak Rok, Polanska 6, Maribor,
mesečno avtobusno vozovnico št. 06091
za relacijo Maribor Slivnica, izdal Certus.
m-1405
Kiseljak Tadeja, Prepolje 21, Marjeta na
Dravskem polju, študentsko izkaznico, št.
61207028, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. m-1384
Klevže Jasmina, Mizarska cesta 33,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 06020034, izdala Fakulteta za socialno
delo. gnm-202163
Knez Danica, Zgornja Dobrava 12,
Moravče, delovno knjižico. gnu-202409
Koršič Urh, Skapinova 3, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Jože
Plačnik. gnk-202461
Koser Branko, Zg. Duplek 176, Spodnji
Duplek, študentsko izkaznico, št. 93540374,
izdala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-1404
Košir Špela, Rožna dolina, ceta
XV/17, Ljubljana, študentsko izkaznico,
št. 20970124, izdala Pravna fakulteta.
gnq-202459
Kotnik Boštjan, Meža 114, Dravograd,
delovno knjižico. gns-202132
Kovačič Dušan, Ulica stare prevde 53,
Novo mesto, delovno knjižico. gnk-202086
Kovačič Manja, Prušnikova 6, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 21030326, izdala
FDV v Ljubljani. gng-202144
Kramberger Dejan, Dupleški vrh 17,
Spodnji Duplek, delovno knjižico. m-1376
Lenard Nika, Rošpoh 158, Kamnica,
študentsko izkaznico, št. 23020509, izdala
Strojna fakulteta v Ljubljani. gnn-202287
Levar Ryan Seven, Milčinskega 25,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 20030440,
izdala Pravna fakulteta. gnb-202124
Lilek Mirko, Šomat 12, Zgornja Velka,
certiﬁkat št. 017891 za prevoz nevarnih
snovi, izdan 6. 9. 2003. m-1418
Lišinović Aida, Zavetiška ulica 4,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-202378
Marolt Martina, Novi pot 3, Sodražica,
študentsko izkaznico, št. 01002693, izdala
Pedagoška fakulteta. gnr-202383
Mladenović Kosta, Jakopičeva ulica 22,
Kamnik, študentsko izkaznico, št. 19821606,
izdala Ekonomska fakulteta. gnj-202291
Narić Vesna, Prešernova 45, Domžale,
vozno karto, št. 530351. gnv-202275
Nuždić Aleksandra, Klunova ulica
14, Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Vič. gnl-202464
Oblak Zoran, Prvenci 4, Markovci,
delovno knjižico. gnp-202356
Pal Majda, Kamnik por Krimom
75M, Preserje, vpisni list za čoln, št.
01/03/320/2002, za čol Eva z reg. oznako
PI-2193, Uprava za pomorstvo RS –
izpostava Piran. gnx-202398
Pavšelj Gašper, Brilejeva 2, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 07200038, izdala
Fakulteta za policijsko varnostne vede v
Ljubljani. gnc-202194
Perne Maier Petra, Viška 53, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 23020438, izdala
Fakulteta za strojništvo. gng-202065
Poljko Gašper, Gukovžlak 57, Teharje,
študentsko izkaznico, št. 81571028,
izdala Ekonomsko poslovna šola Maribor.
gns-202232
Predelava sadja in vrtnin s.p. – Krnc
Bojan, Mestne njive 14, Novo mesto, licenco
skupnosti, št. 004498 za vozilo Mercedes

Žibert Tanja, Šmarta 2a, Šmarješke
Toplice, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2002. gns-202328
Žnidaršič Maja, Arto 10, Studenec,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Brežice,
izdano leta 2004. gne-202346

Ostali preklici
Avguštin Lorisa, Koritno 8 a, Maribor,
mesečno avtobusno vozovnico št. 6001
za relacijo Majšperk – Ptuj, izdal Certus.
m-1406
Bajić Branko, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
delovno knjižico. gns-202303
Bartolič Miha, Ivana Suliča 2a,
Šempeter pri Gorici, študentsko izkaznico,
št. 41980067, izdala Medicinska fakulteta.
gnn-202462
Batorek Nina, Zg. Hoče 26d, Hoče,
študentsko izkaznico, št. 0841, izdala
Veterinarska fakulteta. gny-202426
Begić Senada, Ulica Borisa Kraigherja 18,
Kidričevo, delovno knjižico. gng-202090
Bergant Andrej, Vaseno 6, Laze v
Tuhinju, službeno izkaznico, št. 004818,
izdalo Ministrstvo za notranje zadeve.
gnp-202235
Berger Luka, Gajzarjeva 2, Ptuj,
študentsko izkaznico, št. 81636727, izdala
EPF v Mariboru. m-1402
Cesar Maja, Sr. vas v Bohinju 106,
Srednja vas v Bohinju, delovno knjižico.
gny-202372
CESTNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.,
Stolpniška 10, Ljubljana, potrdila o priglasitvi
prevozov za lastne potrebe št. 2002439, z
reg. oznako vozila LJ M2-04L. gng-202240
Cimprič Darjan, Sinja Gorica 92, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 28010355,
izdala Fakulteta za matematiko in ﬁziko.
gnk-202115
Čančar Dijana, Volaričeva 36, Postojna,
delovno knjižico. gnj-202087
Došen Boris, Ulica Bena Zupančiča 23/a,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
zdravstvena šola v Ljubljani. gni-202488
Drešković Dušanka, Gradišče 13b,
Vrhnika, preklic delovne knjižice objavljene
v Ur.l. št. 87/2005. gns-202382
Gabrovec Špela, Vinogradna ulica 9,
Slovenske Konjice, študentsko izkaznico,
št. 61195686. gnw-202399
GLOBUS MEDNARODNA ŠPEDICIJA
D.O.O., Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za
Ukrajino, št. 146819 in za Romunijo, št.
05.299082. gnu-202076
Gradinjan Igor, Kermaunerjeva 8,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednje
ekonomska šola v Ljubljani. gnh-202414
Grahelj Dan, Zapotok 164, Ig, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Bežigrad.
gnc-202319
Gržina Luka, Tabor 51, Tabor, študentsko
izkaznico, št. 19349096, izdala Ekonomska
fakulteta v Ljubljani. gny-202347
Huđek Dejan, Plešičeva ulica 41,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk-202411
Ilirika DZU, d.o.o., Ljubljana, za vlagatelja Bitenc Branimir, Ljubljanska cesta 106,
1230 Domžale, kot izgubljenega preklicuje
investicijski kupon posebnega vzajemnega
sklada Modra kombinacija s serijsko številko
88. – Ob-26775/05
Imširovič Nekica, Polanska cesta 6,
Orehova vas, mesečno vozovnico št. 05740,
izdal Certus Maribor. m-1393
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Benz 1314-37, reg. št. NM N8 – 117, izdana
20. 7. 2004 z veljavnostjo do 26. 2. 2008.
gnl-202135
Pregl Miha, Mirje 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 29005466,
Naravoslovnotehniška fakulteta. gnt-202127
Primec Gorazd, Spodnja Brežnica 65,
Poljčane, študentsko izkaznico, št. 0879,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnz-202171
Radojčič Kristijan, Bukovica pri Vodicah 8,
Vodice, študentsko izkaznico, št. 21030562,
izdala FDV v Ljubljani. gnf-202341
Razgoršek Silvo s.p., Pameče 7b, Slovenj
Gradec, izvod licence skupnosti št. 623,
izdane dne 25. 7. 2005, z veljavnostjo do
12. 12. 2007, za vozilo M.A.N. 18.413 FLLC,
z reg. oznako SG D6-762. gnz-202396
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico
delavke Krebs Šetina Ivice, zap. št. 2112, izdano dne 1. 4. 2003. – Ob-26776/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico
delavca Štritof Ratka, zap. št. 1818, izdano
dne 2. 4. 2002. – Ob-26777/05
Rizman Nina, Bulevar Oslobođenja 15,
Rijeka, študentsko izkaznico, št. 25007091,
izdala Fakulteta za arhitekturo. gnd-202247
Rizvić Irfan, Čanžekova 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gnm-202384
Rupnik Simon, Polanska cesta 6, Orehova
vas, mesečno vozovnico št. 06613, izdal
Certus Maribor. m-1394
Satler Klavdija, Pivola 48, Hoče, delovno
knjižico. m-1380
Sedovnik Maja, Ljubljanska cesta 107,
Šmarje-SAP, delovno knjižico. gnt-202427
Slokar Nina, Bratovševa ploščad 20,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-202447
Stepanovič Katja, Mare Husove 1,
Sežana, delovno knjižico. gni-202113
Škoberne Peter s.p., Marijina vas 10,
Jurklošter, licenco za tovorno vozilo Mercedes
Benz Actros 25 48L, št. 000245, reg. št. CE
M7 – 577. gnt-202402
Škrinjar Anton s.p. – avtoprevozništvo,
Drašiči 8, Metlika, dovolilnico za Belorusijo,
št. 1205268. gnq-202080
Šori Gordana, Juršinci 78, Juršinci,
delovno knjižico. gnl-202360
Šušnjar Damir, Ragovska 8, Novo mesto,
delovno knjižico. gnl-202085
Šušteršič Miha, Kolodvorska 12, Mengeš,
vozno karto, št. Š 520835, izdal Kam bus.
gnr-202104
Tanacek Darko, Beznovci 42, Bodonci,
delovno knjižico. gnp-202081
Tepeš Štefan, Puciharjeva 35, Škoﬂjica,
študentsko izkaznico, št. 18508, izdala FDV
v Ljubljani. gnn-202483
Tičar Matej, Voklo 86, Šenčur, študentsko
izkaznico, št. 19364325, izdala Ekonomske
fakulteta. gnx-202377
Tomažič Bojana, Gačnik 84, Pesnica pri
Mariboru, delovno knjižico. m-1399
Tomše Maja, Cesta 27. aprila 31, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 18001436, izdala
FF v Ljubljani. gnr-202429
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Tomšič Ana, Klemenova 43, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21040901, izdala
FDV v Ljubljani. gnj-202137
Valič David, Sv. Danijel 22e, Šentjanž pri
Dravogradu, delovno knjižico. gnf-202091
Verdnik Tina, Ronkova 32, Slovenj
Gradec, študentsko izkaznico, št. 19373127,
izdala Ekonomska fakulteta. gnm-202463
Veselko Miran Martin, Vinarska 5,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93563801,

izdala Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
m-1396
Vrzel Tomi, Prečna ulica 4, Gornja
Radgona,
študentsko
izkaznico,
št.
20030548, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnc-202419
Žlender Rok Vinko, Meškova ulica
3, Maribor, študentsko izkaznico, št.
71158681, izdala Pravna fakulteta v
Mariboru. m-1386
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