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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-28875/05
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 Slovenija – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI 1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 068/2005-E-ODP/B.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.00.00.00-3.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: kamere, objektivi in stativi.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.10.00-6.
2) Vrsta in obseg: studijske kamere višje
kvalitete – 13 kompletov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.10.00-6.
2) Vrsta in obseg: studijske kamere nižje
kvalitete – 6 kompletov.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.11.00-7.
2) Vrsta in obseg: objektivi za kamere
– 20 kompletov.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.10.00-8.
2) Vrsta in obseg: studijski in EFP stativi
– 22 kompletov.
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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: 20. 10. 2005.
RTV Slovenija, javni zavod
Ob-28989/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, faks
02/33-11-533.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo, očesno kirurgijo in drugi medicinski pripomočki. Ocenjena letna vrednost
naročila je 120,000.000 SIT z DDV.
Naročnik bo predmetno javno naročilo
oddal za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 12.
2007.
II.5) Drugi podatki: naročnik bo javno naročilo oddal po omejenem postopku v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

Gradnje
Št. 39/05
Ob-29412/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sevnica, kontaktna oseba: Roman Perčič, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica, Slovenija, tel. ++386/7/81-61-221, faks
++386/7/81-61-210, elektronska pošta: roman.percic@obcina-sevnica.si, internetni
naslov: www.obcina-sevnica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje odpadnih voda povodja spodnje Save – Čistilna naprava in
kanalizacijski sistem Sevnica.
II.2) Kraj izvedbe: območje Občine Sevnica, Slovenija.
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo,
odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.)).
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II.4) Vrsta in obseg gradnje: projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem
Sevnica obsega izgradnjo čistilne naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter izgradnjo
kanalizacijskega sistema s pripadajočimi
objekti v dolžini 10.200 m. Projekt vključuje izdelavo celotne projektne dokumentacije (PGD, PZI) in pridobitev uporabnih dovoljenj ter enoletno poskusno
obratovanje čistilne naprave.
IV.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
2002/SI/16/P/PE/008/2.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršenkoli uporaben sklic: projekt se soﬁnancira iz sredstev Kohezijskega sklada.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2005.
Občina Sevnica

Javni razpisi
Blago
Št. 412-0024/00008-400003/05 Ob-29312/05
Popravek
V javnem naročilu za nakup VHF sistema, naročnika Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 85 z dne 23. 9. 2005, Ob-25204/05, se
spremenijo naslednje točke:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. dokazilo o izpolnjevanju pogoja 7.:
predložitev dokumenta safety assessment (obrazec A-10) in če je predviden
zunanji decoder za 2040 Hz inband, mora
ponudnik zagotoviti izjavo o popolnoma
identičnem sistemu, ki je v uporabi vsaj
3 leta. Ta izjava naj bo podana v obrazcu
A-4 s tehničnim opisom in lokacijo nameščenega sistema.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 3. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 11. 2005 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 11. 2005
ob 12.30.
Zgoraj navedeni popravki z objavo postanejo sestavni del razpisne dokumentacije
za to javno naročilo.
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Druge točke objave ostanejo nespremenjene.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Št. 931-8/2005

Ob-29117/05
Popravek

V javnem razpisu za dobavo električne
energije za potrebe javne razsvetljave ter
javnih zavodov v Občini Krško za leto 2006,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 89 z
dne 7. 10. 2005, Ob-26574/05, str. 7303, se
spremeni točka III.2.1) tako, da se črta kot
obvezni pogoj:
– da je bil naročnik 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.
Občina Laško
Ob-28794/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: hpleslic@dars.si, internetni
naslov: www.dars.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: DARS, d.d.,
vložišče, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-67, faks 01/300-99-01,
internetni naslov: www.dars.si.
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: 496/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava posipnih materialov za potrebe
zimske službe.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocestne baze v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
14.44.00.00-7; dodatni predmet, glavni besednjak: 14.45.00.00-0.
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:
– sklop 1: sol za posip – natrijev klorid
NaCl, 0-4 mm, vlaga 4% – 40,000.000 kg,
– sklop 2: sol za posip – natrijev klorid
NaCl, 0-2 mm, vlaga 1% – 6,500.000 kg,
– sklop 3: sol za posip – natrijev klorid
NaCl, 0-4 mm, vlaga 1% (dobava v silos)
– 13,000.000 kg,
– sklop 4: sol za posip – natrijev klorid NaCl, kamena sol, 0-1 mm, vlaga 1%
– 4,000.000 kg,
– sklop 5: raztopina kalcijevega klorida
CaCl2 – 3,000.000 l.
Ocenjena
vrednost
naročila:
1.200,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe:
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– za celotno naročilo: v višini 40,000.000
SIT;
– za sklop 1: v višini 22,000.000 SIT,
– za sklop 2: v višini 4,000.000 SIT,
– za sklop 3: v višini 9,000.000 SIT,
– za sklop 4: v višini 3,000.000 SIT,
– za sklop 5: v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira javno naročilo iz lastnih sredstev.
Plačilo v skladu s pogodbo – 28 dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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. 82 z dne 9. 9.
2005, Ob-24100/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 496/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je
mogoče vsak delovni dan od 8. do 12.
ure po predhodno izvedenem plačilu na
transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št.
06000-0112292446.
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: 142 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: 29. 11. 2005
ob 10. uri; DARS, d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2005.
DARS d.d.
Ob-28869/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktne osebe: Selinšek Ladislav, Bračič
Rudi, Ogrizek Franc, Rajič Goran, Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/22-01-465,
00386/2/23-00-470,
00386/2/22-00-357,
00386/2/22-00-290,
faks 00386/2/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si, rudolf.bracic@maribor.si, franc.ogrizek@maribor.si,
goran.rajic@maribor.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 Maribor, Komunalna direkcija - glavna pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. 00386/2/22-01-465, faks
00386/2/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna
občina Maribor, Komunalna direkcija - glavna pisarna, Slovenska ulica 40, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 00386/2/22-01-465, faks
00386/2/25-26-551.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Mestne občine Maribor v letu 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. I.
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe Zavoda za šport.
Sklop št. II.
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe materialno tehnične službe.
Sklop št. III
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe javne razsvetljave.
Sklop št. IV
1) Kratek opis: dobava električne energije za potrebe družbenih dejavnosti.
Vse ostale podrobnosti razvidne v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: letna pogodba.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe ZIPR
04,05.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo,
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanja
ponudnikovega poslovanja,
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– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora razpolagati z
zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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:
35203-03/2005-0800/PK.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2005.
Cena: 20.000 SIT (v ceni je zajet DDV).
Pogoji in način plačila: na TTR št.
01270-0100008403 z namenom nakazila Pristojbina za javni razpis 00-71309906-0801.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: do 31. 12. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 28. 11. 2005 ob 9.15, Komunalna
direkcija, Slovenska ulica 40, Maribor (sejna
soba II. nadstropje).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-28879/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Zagorje ob Savi, kontaktna oseba:
Boris Grošelj, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, tel. 03/56-55-700,
faks 03/56-64-011, elektronska pošta: boris.groselj@zagorje.si, internetni naslov:
www.zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoèe dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za potrebe
Občine Zagorje ob Savi za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije na območju Občine Zagorje ob Savi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.

Št.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena količina 1.400.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti – podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30-dnevni rok plačila.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
Dokazila: za družbe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
fotokopija priglasitvenega lista (dokumenti
so lahko datirani največ 60 dni pred datumom oddaje ponudbe).
2. ponudnik mora imeti licenco za opravljanje energetske dejavnosti s področja
predmetnega javnega naročila;
Dokazila: fotokopija potrdila oziroma licence izdane s strani Agencije za energijo
RS.
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem in podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
Dokazila:
– originalno potrdilo, izdano s strani Ministrstva za pravosodje – kazenska evidenca, da v preteklih petih letih pred objavo
naročila ponudnik ni bil obsojen zaradi kaznivih dejanj (dokument ne sme biti starejši
od 60 dni, od datuma oddaje ponudbe),
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja niso
bili pravnomočno obsojeni oziroma vpisani
v kazensko evidenco (obrazec iz razpisne
dokumentacije).
4. ponudnik mora sprejemati vse pogoje
iz razpisne dokumentacije;
Dokazilo: potrjen obrazec izjave ponudnika (obrazec iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ter njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali poslovanje ni
s sodno odločbo ustavljeno oziroma ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež;
Dokazilo: originalno potrdilo pristojnega
organa iz sodne ali druge enakovredne evidence (dokument je lahko datiran največ 60
dni pred datumom oddaje ponudbe).
2. ponudnik mora imeti 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 RS poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v RS;
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Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
3. originalno potrdilo pristojne poslovne
banke, ki vodi ponudnikov poslovni račun,
da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran – dokument ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudb;
4. potrjen obrazec izjave ponudnika po
Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (obrazec iz razpisne dokumentacije);
5. potrjen obrazec izjave ponudnika, da
nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok (obrazec
iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora biti sposoben zagotoviti potrebno količino električne energije;
Dokazila:
– potrjen obrazec izjave ponudnika (obrazec iz razpisne dokumentacije).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 11. 2005, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na oddelku za
gospodarske javne službe na sedežu Občine Zagorje ob Savi.
Cena 10.000 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo
o nakazilu zneska 10.000 SIT na podračun proračuna 01342-0100018358 pri UJP
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 11. 2005 do 12.
ure ne glede na vrsto prenosa.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 13. uri v sejni sobi na sedežu Občine Zagorje ob Savi.
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: 19. 10. 2005.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-28884/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dvojezična osnovna šola I Lendava, 1. sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola, kontaktna
oseba: Jožef Sobočan, Kranjčeva ulica 44,
9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/57-72-800,
faks 02/57-72-806, elektronska pošta: dos1.
lendava@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Skupnost VIZ Lendava, kontaktna oseba: Kornelija Toth, Kidričeva 1,
9220 Lendava, Slovenija, tel. 02/57-89-087,
faks 02/57-89-088, elektronska pošta: Kornelija.Toth@guest.arnes.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Skupnost VIZ Lendava, kontaktna oseba: Kornelija Toth, Kidričeva 1, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/57-89-087, faks
02/57-89-088.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati prijave za sodelovanje: Skupnost VIZ
Lendava, kontaktna oseba: Kornelija Toth,
Kidričeva 1, 9220 Lendava, Slovenija, tel.
02/57-89-087, faks 02/57-89-088, elektronska pošta: Kornelija.Toth@guest.arnes.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:
predmet javnega naročila je sukcesivna
dobava kurilnega olja KOEL za obdobje
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006, po drugem
odstavku 19. člena ZJN 1-A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: po posameznih zavodih, ki
so naročniki javnega razpisa.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
orientacijska letna količina znaša 13,000.000
SIT brez DDV (115.000 litrov).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila za dobavljeno blago je
30 dni od dneva izstavitve zbirnega računa
posameznega meseca dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge evidence, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem ustreznem organu (za pravne osebe
redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, ki ne sme biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev
prijav);
– potrdilo iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je dovoljenje za
opravljanje take dejavnosti na podlagi zakona potrebno;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ki ne sme biti starejše od 30 dni
na dan določen za predložitev prijav).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada ali drugega
pristojnega organa, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke ter druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež (potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni na dan določen za predložitev
prijav).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podpisana izjava prijavitelja o sposobnosti zagotavljanja potrebnih letnih količin
blaga, o zagotovljenem rednem nadzoru in
kontroli kakovosti blaga o dostavi blaga in
cenikov, o odzivnem času, o plačilnih pogojih in izstavitvi zbirnih računov (OBR-3).
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IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 10 točk,
– plačilni pogoji – 5 točk,
– posebne ugodnosti ponudnika –
3 točke.
Največje možno število točk je 18.
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 zadnjega roka
za sprejem prijav za sodelovanje, to je do
22. 11. 2005 do 10. ure.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo proti plačilu 5.000
SIT (v ceno je vključen DDV), ki ga prijavitelj nakaže na račun SVIZ Lendava, št.:
01259-6030632786.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: zadnji rok za sprejem prijav za sodelovanje je 22. 11. 2005
do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 1. 12. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2005.
Dvojezična osnovna šola I Lendava,
1. sz. Lendvai Kétnyelvű
Általános Iskola
Št. 59
Ob-28904/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola XIV. divizije Senovo, kontaktna oseba: Vinko Hostar, Trg XIV. divizije 3,
8281 Senovo, Slovenija, tel. 07/488-19-00,
faks 07/488-19-11, elektronska pošta: os.senovo@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po posameznih
sklopih za potrebe šolske kuhinje za leto
2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kuhinja OŠ Senovo.
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: za razpisano obdobje:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutninsko meso in izdelki,
3. ribe,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh, pekovski in slaščičarski izdelki,

6. testenine in zamrznjeni izdelki iz testa,
7. sadje in zelenjava,
8. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2006.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 11. 2005.
Cena: 7.200 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na račun: 01254-6030658736; sklic 00 115,
je potrebno predložiti ob prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 10. uri; OŠ Senovo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Osnovna šola XIV. divizije Senovo
Ob-28916/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center za usposabljanje Elvira Vatovec
Strunjan, kontaktna oseba: Ester Zupan,
Strunjan 140, 6321 Portorož, Slovenija, tel.
05/617-10-16, faks 05/617-10-20, elektronska pošta: ester.zupan@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: 1-JNVV/620-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava prehrambenega blaga po drugem
odstavku 19. člena ZJN-1-UPB1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: CUEVS Strunjan.
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. meso in mesni izdelki,
2. perutnina,
3. mesnine in salame,
4. mleko in mlečni izdelki,
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5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
6. sadje in zelenjava,
7. sokovi in sirupi,
8. jajčne testenine,
9. riž in mlevski izdelki,
10. vložena zelenjava,
11. začimbe,
12. čaji,
13. zamrznjene ribe in zelenjava,
14. sladoledi,
15. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančno zavarovanje v znesku 1 mio
SIT v II. fazi postopka, če bo skupna vrednost ponudbe presegala 10 mio SIT. Finančno zavarovanje bo moralo veljati za čas
veljavnosti ponudbe.
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti bo
izbran ponudnik predložil ustrezno obliko
ﬁnančnega zavarovanja, če bo naročnik to
zahteval.
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
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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;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo, odzivni čas
en delovni 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 10. 11. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa: podračun pri UJP Koper, številka
01290-6030690825.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 11. 2005 do 12.
ure, vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 15. 11. 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Center za usposabljanje
Elvira Vatovec Strunjan
Ob-28973/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 068/2005-E-ODP/B.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup studijskih kamer, objektivov in
stativov.
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:
32.00.00.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.10.00-6.
2) Kratek opis: studijske kamere višje
kvalitete.
3) Obseg ali količina: 13 kompletov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.10.00-6.
2) Kratek opis: studijske kamere nižje
kvalitete.
3) Obseg ali količina: 6 kompletov.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.11.00-7.
2) Kratek opis: objektivi za kamere.
3) Obseg ali količina: 20 kompletov.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.35.10.00-8.
2) Kratek opis: studijski in EFP stativi.
3) Obseg ali količina: 22 kompletov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
studijskih kamer, objektivov in stativov – po
sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 31. 1. 2006, v višini 5,000.000 SIT (za vse
sklope), oziroma : – za sklop A: 2,300.000
SIT, – za sklop B: 600.000 SIT, za sklop C:
1,300.000 SIT, za sklop D: 800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni
dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
068/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 068/2005.
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 068/2005.
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 068/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: 28875/05 z dne 28. 10.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ekonomska cena,
2. tehnična ustreznost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče od 28. 10. 2005 do
28. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna
dokumentacija je brezplačno na razpolago
na spletnem naslovu http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
068/2005. Če pa ponudniki kljub temu želijo
razpisno dokumentacijo v pisni obliki, bo
le-ta na razpolago proti plačilu 6.000 SIT (z
vključenim DDV), po enodnevni predhodni
najavi po telefaksu na št. 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 068/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 12. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 025/2005
Ob-28974/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: mateja.garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije, Centralna enota, kontaktna oseba: Dragan Matijašić, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-68,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: dragan.matijasic@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: inštrumenti za potrebe gozdnogospodarskega načrtovanja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
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Območna enota

Naslov

Odgovorna oseba

01 TO Tolmin
02 BL Bled
03 KR Kranj
04 LJ Ljubljana
05 PO Postojna
06 KO Kočevje
07 NM Novo Mesto
08 BR Brežice
09 CE Celje
10 NA Nazarje
11 SG Sl. Gradec
12 MA Maribor
13 MS Murska Sobota

Tumov drevored 17, 5220 Tolmin
Ljubljanska c. 19, 4260 Bled
C. Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj
Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Vojkova 9, 2300 Postojna
Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Gubčeva 15, 8000 Novo Mesto
Ulica bratov Milavcev 61, 8250 Brežice
Ljubljanska c. 13, 3000 Celje
Savinjska cesta 4, 3331 Nazarje
Vorančev trg 1, 2380 Sl. Gradec
Tyrševa 15, 2000 Maribor
Ulica arhitekta Novaka 17, 9000 Murska
Sobota
Partizanska 49, 6210 Sežana
Večna pot 2, 1000 Ljubljana

Edo Kozorog
Andrej Gartner
Vili Potočnik
Andrej Jeklar
Marko Udovič
Tomaž Devjak
mag. Andrej Kotnik
Boris Bogovič
Andrej Strniša
mag. Vid Preložnik
Branko Gradišnik
mag. Ljubo Cenčič
Danilo Belak

14 SE Sežana
00 CE Ljubljana

II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: busole kompaktne.
3) Obseg ali količina:
1. busola (kompaktna) – 5 kosov,
2. gumijasti ščitnik za busole – 8 kosov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: busole zrcalne.
3) Obseg ali količina:
1. busola (zrcalna) – 12 kosov.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: padomeri.
3) Obseg ali količina:
1. padomer – 8 kosov.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: višinomeri.
3) Obseg ali količina:
1. višinomer za merjenje višin dreves
(brez merilne letvice) – 1 kos.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: prirastni sveder.
3) Obseg ali količina:
1. prirastni sveder – 1 kos.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: metri – sekaški.
3) Obseg ali količina:
1. meter vzmetni sekaški 20 m – 10 kosov,
2. rezervni trak za vzmetni meter – 8
kosov.
Sklop št. 7
2) Kratek opis: metri – geodetski.
3) Obseg ali količina:
1. meter 30 m geodetski – 1 kos,
2. meter 50 m geodetski – 1 kos.
Sklop št. 8
2) Kratek opis: razdaljemeri.
3) Obseg ali količina:
1. razdaljemer usmerjeni – 2 kompleta.
Sklop št. 9
2) Kratek opis: optični dvolomci.
3) Obseg ali količina:
1. optični dvolomec K2 – 12 kosov.
Sklop št. 10
2) Kratek opis: digitalni fotoaparat.
3) Obseg ali količina:
1. digitalni fotoaparat – 33 kosov.
Sklop št. 11
2) Kratek opis: stojala.
3) Obseg ali količina:
1. stativ za busolo – 3 kosi.
Sklop št. 12
2) Kratek opis: merilne vrvice.
3) Obseg ali količina:
1. merilna vrvica 50 m – 4 kosi.
Sklop 13

mag. Janez Zafran
Dragan Matijašić

2) Kratek opis: premerke.
3) Obseg ali količina:
1. premerka 60 cm – aluminijasta – 17
kosov,
2. premerka 80 cm – aluminijasta – 12
kosov,
3. premerka 80 cm – aluminijasta – 4
kosi.
Sklop št. 14
2) Kratek opis: altimeter.
3) Obseg ali količina:
1. altimeter – analogni – 2 kosa.
Sklop št. 15
2) Kratek opis: zadirači.
3) Obseg ali količina:
1. zadirač – 4 kosi.
Sklop št. 16
2) Kratek opis: GPS.
3) Obseg ali količina:
1. GPS – 47 kosov,
2. GPS – 1 kos,
3. GPS – 14 kosov,
4. GPS – 3 kosi,
5. GPS – 1 kos,
6. Zunanja antena – 13 kosov.
Sklop št. 17
2) Kratek opis: trak za premer drevesa
5 m (Pi – meter).
3) Obseg ali količina:
1. trak za premer drevesa 5 m (Pi – meter) – 14 kosov.
Sklop št. 18
2) Kratek opis: kurvimetri.
3) Obseg ali količina:
1. kurvimeter navadni – 1 kos,
2. kurvimeter digitalni – 3 kosi.
Sklop št. 19.
2) Kratek opis: noži.
3) Obseg ali količina:
1. nož ročni – 54 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 296
kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 50 dni po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 30 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran oziroma da ima
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega):
1. cena,
2. garancija.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo se lahko prevzame
vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 957. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 11. 2005 do 9. ure
ali 19 dni od dneva odposlanja obvestila.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 11. 2005
ob 12. uri; Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Št.

VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-29009/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Leskovec, kontaktna oseba: Barbara Bizjak, Pionirska 4, 8273 Leskovec, Slovenija, tel. 07/490-40-61, faks
07/490-40-63, elektronska pošta: os.leskovec-kk@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano, čistila, papirna galanterija ter pisarniško/računalniški
potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Leskovec,
Pionirska 4, 8273 Leskovec pri Krškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirana sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago,
– sklop 14: čistila in izdelki za čiščenje,
– sklop 15: papirna galanterija,
– sklop 16: potrošni material za pouk,
– sklop 17: obrazci in tiskovine,
– sklop 18: pisarniški material,
– sklop 19: računalniški potrošni material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 11. 2005 do
11. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR OŠ Leskovec 01254-6030659124.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2005
ob 8. uri; Osnovna šola Leskovec, Pionirska
4, 8273 Leskovec pri Krškem.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu osnovne šole do roka za
oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2005.
Osnovna šola Leskovec
Ob-29010/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Laško, kontaktna oseba: Elizabeta Pfeifer, Cesta na Svetino 2/A, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/734-30-10, faks
03/734-30-13, elektronska pošta: greta.skoberne@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Laško, Cesta na
Svetino 2/A, 3270 Laško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita, mlevski izdelki in testenine,
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– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirana sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena sadje in zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 11. 2005 do
11. ure.
Cena: 18.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Vrtca Laško št. 01257-6030636279.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 11. 2005
ob 12. uri; Vrtec Laško, Cesta na Svetino
2/A, 3270 Laško.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Vrtca do roka za oddajo
ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 10. 2005.
Vrtec Laško
Ob-29012/05
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: 064/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme.
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:
30.23.10.00-7.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A, B, D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.10.00-7.
2) Kratek opis:
sklop A: osebni računalniki 101 kosov,
sklop B: prenosni računalniki 17 kosov,
sklop D: tiskalniki 6 kosov.
Sklop št. C
1) Nomenklatura
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis:
sklop C: monitorji 134 kosov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška oprema:
sklop A: osebni računalniki 101 kosov,
sklop B: prenosni računalniki 17 kosov,
sklop C: monitorji 134 kosov,
sklop D: tiskalniki 6 kosov.
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 064/2005.
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
064/2005.
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 064/2005.
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 064/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 11. 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 št.
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25,
št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na
številko 00-51-634-566 z oznako predmeta
plačila (RTV 064/2005-E-ODP/B) in z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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 21. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 11. uri; velika sejna soba v V. nadstropju,
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 24
Ob-29097/05
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: 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: 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 3/06.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava pisarniškega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Snaga, d.o.o., Povšetova
6, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: račun, računalniški papir
(neskončni) in tiskovine.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: splošni pisarniški material.
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:
30,000.000 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.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
Merila so za oba sklopa javnega naročila
enaka. Ocenjuje se vsak sklop posebej.
– cena: 60%,
– plačilni pogoji: 20%,
– dobavni rok: 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 3/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 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 3/06 in identiﬁkacijske številke za DDV.
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: 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: 29. 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: 21. 10. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-29111/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Mateja Knez, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-42,
faks 03/896-11-23, elektronska pošta: mateja.knez@kp-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: razpisna dokumentacija za
izbiro dobavitelja št. RD-4/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročanje materialov pri rednem in investicijske vzdrževanju:
A – material za vzdrževanje toplovodnih
objektov in naprav,
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B – zunanji vodovod,
C – kanalizacija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
A – 50,000.000 SIT,
B – 40,000.000 SIT,
C – 20,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: so razvidne iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna ali zavarovalniška garancija
za resnost ponudbe v višini 5% pogodbene
vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 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 ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– potrdilo, 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;
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima sedež ali da ima ponudnik, ki ima
sedež v tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki jih mora poravnati v
Republiki Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ponudnik oziroma njegov pooblaščeni izvajalec usposobljen za izvajanje
oskrbe z opremo;
– da ponudnik predloži tehnično dokumentacijo, ateste in ostale podatke o opremi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da;
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RD-4/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2005.
Cena: 8.000 SIT + DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje št.: 02426-0012997176, sklic na štev.
RD-4/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2005 ali 39 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: do 31. 12. 2005 ali 60 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2005
ob 10. uri; Komunalno podjetje Velenje
d.o.o., Koroška cesta 37b, 3320 Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Ob-29112/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo,
Smetanova 17, SI-2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, Malečnik 18, SI-2229, Malečnik, Slovenija, faks 02/473-01-51, elektronska pošta: info@sib-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SIB d.o.o., kontaktna oseba:
Darja Čerič, faks 02/473-01-51, elektronska
pošta: info@sib-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: SIB d.o.o.,
Malečnik 18, SI – 2229, Malečnik, Slovenija.
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: nakup računalnikov in računalniške
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop: osebni računalniki,
– sklop: prenosni računalniki,
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– sklop: tiskalniki in risalniki,
– sklop: mrežna oprema,
– sklop: optični čitalniki,
– sklop: oprema za večpredstavnost.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje
pri zavarovalnici za resnost ponudbe v znesku 1 mio SIT v drugi fazi postopka. Garancija bo morala trajati za čas veljavnosti
ponudbe.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo moral izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe.
Ob primopredaji bo moral izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% od
pogodbene vrednosti z veljavnostjo do sedem dni po preteku garancijske dobe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo se bo izvajalo v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03,
ZIPRS0405).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu iz katere so razvidna
medsebojna razmerja in kdo je pooblaščen
za podpis pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– 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 z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; če
poslovanje vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež – potrdilo
sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati - potrdilo davčnega urada
ki ni starejše od 30 dni od dneva za oddajo
ponudbe;
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– 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:
– da zagotavlja zahtevane količine blaga
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa, da je oprema nova in da ima
ustrezne izkušnje o dobavi tovrstnega blaga
– izjava ponudnika,
– da zagotavlja dostavo blaga DDP na
sedež naročnika, razloženo, montirano in
preizkušeno da dobavni rok ni daljši od 30
dni od dneva naročila – izjava ponudnika;
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo – izjava ponudnika;
– da nudi odzivni čas za odpravo napak
največ en delovni dan - izjava ponudnika;
– da ima zagotovljen servis za vzdrževanje dobavljene opreme – izjava ponudnika;
– da za dobavljeno opremo nudi najmanj
24-mesečni garancijski rok in 24-mesečno
redno vzdrževanje, ki je vključeno vključno
s transportnimi stroški v ceno. Garancijski
rok začne teči od prevzema opreme in podpisu primopredajnega zapisnika – izjava ponudnika;
– da zagotavlja, da so osebno računalniki, ekrani, tipkovnice in miške od istega
proizvajalca in enake barve – izjava ponudnika;
– da bo naročniku na poziv v roku 3 dni
dostavil opremo na testiranje – izjava ponudnika;
– da je čas popravila lahko največ 5 dni
od prijave okvare. Če se okvara ne odpravi
v 5 dneh, mora prodajalec okvarjeno opremo za čas popravila nadomestiti z ustrezno
drugo opremo. V tem primeru se mora garancijski rok podaljšati za čas popravila;
Če se okvara ne odpravi v 45 dneh, oziroma se enaka napaka na opremi ponovi
najmanj trikrat, mora prodajalec okvarjeno
opremo zamenjati z novo, ki ima enake ali
boljše tehnične lastnosti - izjava ponudnika.
– prodajalec se mora zavezati, da bo
še vsaj 5 let od datuma zadnje dobavljene
opreme zagotavljal nadomestne dele - izjava ponudnika;
– da imajo računalniki potrdilo/certiﬁkat
o združljivosti računalnikov z operacijskim
sistemom Windows 2000 ali XP (HCT/HCL
entry). Potrdilo/certiﬁkat HCL zagotovi ponudnik - izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV/UM/P-2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 11. 2005.
Cena: brezplačno.
Za prejem dokumentacije je potrebno poslati po elektronski pošti ali telefaksu pisno
zaprosilo, z navedbo kontaktne osebe in
naslova organizacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 11. 2005 do
12. ure.

IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 18. 11. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
Zahtevane listine pristojnih organov, s
katerimi ponudniki dokazujejo pogoje za
udeležbo v predmetnem postopku lahko tuji
ponudniki predložijo v jeziku, kjer imajo registriran sedež ﬁrme.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: zakoniti zastopniki ali
osebe s pooblastilom.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za strojništvo
Po pooblastilu
SIB d.o.o., Maribor
Št. 404-08-521/2005-2
Ob-29130/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan
Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec, tel. 01/471-23-57, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 405/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup izolirnih dihalnih aparatov – 380
kosov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče URSZR, Obvozna pot b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izolirni
dihalni aparati – 380 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne
do realizacije posla.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora:
– predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, veljavno do 28. 2.
2006;
– če je rok dobave daljši od 30 dni, predložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
izbrani ponudnik bo moral priložiti naročniku
v 10 dneh po sklenitvi pogodbe garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 2% od skupne vrednosti pogodbe brez
DDV, veljavno še 15 dni po predvidenem
roku dobave;
– predložiti izjavo banke o izdaji bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku in izbrani ponudnik bo moral priložiti
naročniku ob predaji blaga garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini
2% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV,
veljavno še 30 dni po izteku garancijskega
roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence;
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) – sklep AJPES o vpisu
v Poslovni register Slovenije;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo:
– fotokopija izpiska iz sodne, upravne
ali druge ustrezne evidence oziroma lastna
izjava v skladu s 44. členom ZJN-1, da dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
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– za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki): sklep AJPES o vpisu v
Poslovni register Slovenije;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo:
– originalno potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, ne starejša od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih po 31. 8. 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanega po
31. 8. 2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih po 31. 8. 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti;
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
– da je v primeru, če je skupna vrednost
ponudbe brez DDV večja od 50,000.000
SIT priložil poročilo pooblaščenega revizorja, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov – poročilo pooblaščenega
revizorja ne sme biti starejše od 15 dni
od datuma, določenega za predložitev ponudb;
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost,
skladiščni prostori, servisna mreža, ukrepi
za ugotavljanje kakovosti) za kakovostno
realizacijo predmeta javnega naročila (dokazilo: podpisana izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika);
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– da ponujeni artikli ustrezajo tehničnim in ostalim zahtevam naročnika, ki so
sestavni del te razpisne dokumentacije (dokazilo: podpisana izjava o zagotavljanju pogojev in tehnične ter kadrovske ustreznosti
glede na zahteve naročnika);
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil;
– da je priložil zahtevane izjave banke in
bančno garancijo;
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene;
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano tabelo s podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih zahtev naročnika ter priložene
vse zahtevane priloge;
– da je k ponudbi priložil zahtevan vzorec
predmeta javnega naročila;
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe;
– da ponuja najmanj 24 mesečni garancijski rok šteto od dneva kakovostnega prevzema blaga;
– da bo predmet javnega naročila dobavil v največ 90 dneh od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Sklop A:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. vrednost ponudbe: utež–0,90 = (najnižja vrednost ponudbe x 0,90)/ponujena
vrednost,
2. dobavni rok: utež–0,10 = (najkrajši dobavni rok x 0,10)/ponujen dobavni rok.
V primeru, da bo več ponudnikov prejelo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki
nudi nižjo skupno vrednost ponudbe.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-521/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 12. 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 405/2005-ODP) na transakcijski račun št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne dokumentacije je lahko
osebno ali po pošti. Pred tem je potrebno
predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa, sklic na številko
1119119-7141998-00000041) ter potrdilo o
registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika z številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo
na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 7. 12. 2005 do
12. 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 izvedbe posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 12. 2005
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 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: 24. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 185
Ob-29270/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
Kranj, kontaktna oseba: Mihela Šifrer, Kidričeva 38a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-28-45, faks 04/208-28-51, elektronska pošta: mihela.sifrer@bgp-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: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup anastezijskega aparata s kardiovaskularnim monitorjem.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 4JN/2005 – anastezijski
aparat.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava anastezijskega aparata s kardiovaskularnim monitorjem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: BGP Kranj, Bleiweisova
38a, 4000 Kranj (natančno lokacijo stranki
dogovorita ob podpisu pogodbe).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 24. 10. 2005 in/ali konec
predvidoma do 15. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti,
dovoljenje upravnega organa za opravljanje dejavnosti, nekaznovanje in ostale
zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za uprav-
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ljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,
potrdilo plačanih davkih, potrdilo sodišča,
da ni v začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse ostalo kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2
obrazec oziroma za ﬁzične osebe napoved
za odmero davka od dohodkov za preteklo
leto potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke bank, kjer ima ponudnik odprte poslovne račune o solventnosti za obdobje zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad
računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference v zadnjih 2 letih pred
oddajo ponudbe, natančnejši opis in prospektni material ponujene opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. plačilne pogoje,
3. čas garancije opreme.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 11. 2005 do
12. ure.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 14. uri, sejna soba BGP Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo Kranj
Št. 063-0005/00010-400003/05 Ob-29285/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kontrola zračnega prometa, kontaktna
oseba: Sašo Baras, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-34-850,
faks +386/1/47-34-860, elektronska pošta:
saso.baras@sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: ivan.bohnec@praetor.si,
internetni naslov: hptt://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) 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: 412-25/01-400003/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sistem VCS za govorno komunikacijo na
letališčih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ATC Portorož in ATC
Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
32.57.10.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in instalacija VCS sistema za letališči Portorož in Maribor.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2.000 EUR.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik mora zagotoviti usposobljene strokovnjake, ki bodo sodelovali pri implementaciji VCS sistema;
5. ponujeni VCS sistem mora temeljiti
na Gate-to-Gate Eurocontrol. VCS sistema
v ATC Portorož in Maribor morata biti kompatibilna s FIR (Flight Information Region) v
Ljubljani, na Dunaju, Padovi in Budimpešti.
Sistem mora biti sposoben ﬂeksibilne uporabe v obstoječem sodobnem ATM okolju;
6. ponudnik mora zagotoviti dokument o
vsaj 3 uspešno izvedenih podobnih projektih
v zadnjih petih letih v CEATS regiji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja 1.: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja 2.: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja 3.:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo o izpolnjevanju pogoja 4.:
razvidno iz obrazca A-4;
2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja 5.: ponudniki morajo zagotoviti dokumentirano dokazilo o kompatibilnosti ponujenega sistema
s sistemi sosednjih FIR regij;
3. dokazilo o izpolnjevanju pogoja 6.: reference so razvidne iz obrazca A-4.
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. 81 z dne 22. 8.
2005, Ob-23189/05.
IV.2) Merila za oddajo:
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(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
412-25/01-400003/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je moč pridobiti brezplačno na
http://www.praetor.si (v rubriki javna naročila).
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: angleški.
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: 14. 11. 2005
ob 10.30; Kontrola zračnega prometa, Kotnikova 19a, 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: 21. 10. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Št. 170/05
Ob-29286/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica, kontaktna oseba: Borut Bašin, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-86-04/00,
faks 05/330-86-08, elektronska pošta: borut.basin@zzv-go.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
Nova Gorica, kontaktna oseba: Katja Humar, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-86-05/00,
faks 05/330-86-08, elektronska pošta: pisarna.zzvgo@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod
za zdravstveno varstvo, kontaktna oseba:
Katja Humar, Vipavska cesta 13, Rožna
Dolina, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-86-05/00, faks 05/330-86-08, elektronska pošta: pisarna.zzvgo@zzv-go.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:
dobava laboratorijskega materiala v letu
2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vipavska cesta 13, Rožna
Dolina, 5000 Nova Gorica.
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: po razpisni dokumentaciji.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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 30. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2005
ob 12. uri; Vipavska cesta 13, Rožna Dolina,
Nova Gorica, sejna soba, pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da, delno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica
Sp 3/2005
Ob-29315/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center
za informatiko, kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/366-42-50, faks 01/366-43-00, elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
programska oprema NOVELL:
– licence za nadgradnjo NOVELL Netware 7.0 – 1600 kosov,
– licence za nadgradnjo NOVELL ZEN
Works 7.0 – 1600 kosov.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dokončna dobava.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garan-
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cijo za resnost ponudbe v znesku 500.000
SIT. Izbran ponudnik bo moral izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% skupne pogodbene
cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik
zagotovi plačevanje pogodbenih obveznosti
skladno s pravili, ki veljajo za plačevanje
državnih organov.
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. poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ponudnikom;
2. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
4. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež;
7. da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
8. zanesljivost pri poslovanju – zoper ponudnika ni uveljavljenih jamstev in izgubljenih pravd ter izkazane hude strokovne
napake, ki kaže na nezanesljivost oziroma
rizičnost poslovanja s ponudnikom, v smislu
kršitve pogodbenih določil, nepravočasnih
in neustreznih dobav, prekoračenih odzivnih časih v zadnjih 2 letih pred oddajo ponudbe;
9. ni izkazane blokade katerega izmed
transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa;
10. dobavni rok: 30 dni od sklenitve pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: odkupnine ni.
Razpisna dokumentacija je na voljo v pisni obliki v tajništvu naročnika na naslovu
Miklošičeva 4, Ljubljana, II. nadstropje. Na
pisno zahtevo ponudnika jo je mogoče dobiti tudi preko elektronske pošte na naslovu:
anita.mejac@sodisce.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 12. uri; Vrhovno sodišče RS, Center za
informatiko, Miklošičeva 4, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2005.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Ob-29416/05
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: Tatjana Kozole, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: www.mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Tatjana
Kozole, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Tatjana
Kozole, Gregorčičeva 25A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, Gregorčičeva 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-83, faks +386/1/478-18-78.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka JN: 57/05 VV;
številka zadeve: 430-325/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža dodatne pisarniške
opreme za poslovni objekt na Gregorčičevi 25 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Gregorčičeva 25.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža dodatne pisarniške opreme za
poslovni objekt na Gregorčičevi 25 v Ljubljani.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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; imeti
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
5. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila;
6. ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel najmanj tri istovrstne dobave in
montaže notranje opreme za poslovni objekt – v posamični vrednosti posla najmanj
50,000.000 SIT z vključenim davkom na dodano vrednost;
7. materiali, iz katerih je izdelana ponujena pisarniška oprema, morajo biti ekološko
ustrezni;
8. splošni garancijski rok za dobavljeno
in montirano opremo mora biti najmanj 24
mesecev;
9. ponudnik se mora za potrebe razumevanja dobave tipske opreme – dopolnitev
opreme, ki je že izvedena in vgrajena v
objektu, udeležiti ogleda obstoječe opreme
v objektu, v enem od dveh terminov, ki ju
naročnik organizira za vse ponudnike, in
sicer 11. 11. 2005 ob 9. uri ali 18. 11. 2005
ob 9. uri;
10. ponudnik mora za vse ponujene elemente opreme iz speciﬁkacije pod točko 2
iz razpisne dokumentacije, ki niso izdelani
po v razpisni dokumentaciji priloženih shemah, obvezno priložiti fotograﬁje oziroma
prospektni material, iz katerih mora biti jasno razvidno (označeno), kaj je v ponudbi
ponujenega.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register

samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec izjave,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen oziroma
ni vpisan v kazensko evidenco;
3. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
4. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Uradni
list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki ne sme
biti starejše od 15 dni pred dnem oddaje
ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. seznam treh izvedenih istovrstnih dobav in montaž opreme vključno s tremi originalno potrjenimi potrdili – izjavami na priloženih obrazcih iz razpisne dokumentacije,
ki morajo potrjevati ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti;
7. podpisana in žigosana izjava ponudnika opreme o ekološko ustreznih materialih;
8. podpisana in žigosana izjava o dolžini
splošnega garancijskega roka;
9. podpisano in žigosano potrdilo, ki ga
predstavnik naročnika potrdi ponudniku na
ogledu;
10. fotograﬁje oziroma prospektni material.
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 2. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delavnik med 9.
in 11. uro, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
31119-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 12. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 12. 2005
ob 9.30; Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Direktorat za investicije,
nepremičnine in skupne službe državne
uprave, Gregorčičeva 25a, Ljubljana – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik
organizira obvezen ogled objekta za vse
ponudnike v dveh terminih: dne 11. 11. 2005
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ob 9. uri ali 18. 11. 2005 ob 9. uri. Vsa vprašanja v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Gradnje
Št. 41/2005

Ob-28909/05

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik Športno rekreacijski zavod Rdeča dvorana Velenje, Šaleška cesta 3, izdaja
na podlagi prvega odstavka 76. in 77. člena
Zakona o javnih naročilih – ZJN-1-UPB1
(Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), v zadevi javnega razpisa za
izbiro najugodnejšega ponudnika za oddajo
javnega naročila gradnje po odprtem postopku za prenovo in razširitev pokritega bazena Velenje – faza III, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 78 z dne 19. 8. 2005, pod
št. objave JN – G – 43-04/2005 – MK, obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb.
1. V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila gradnje po odprtem postopku za
prenovo in razširitev pokritega bazena Velenje – faza III se zavrnejo ponudbe vseh
ponudnikov.
2. Naročnik bo predmetno javno naročilo
ponovil.
Športno rekreacijski zavod
Rdeča dvorana Velenje
Ob-28876/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Gorišnica, kontaktna oseba: Matevž Cestnik, Gorišnica 83/a, 2272 Gorišnica, Slovenija, tel. 02/743-11-11, faks
02/743-11-20, elektronska pošta: Obcina.gorisnica@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obrtna cona Moškanjci I. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Moškanjci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: določena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 12. 2005 in/ali konec
31. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: določeno
v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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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.
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 30. 11. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR št.
01228-0100016863.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Gorišnica.
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: 19. 10. 2005.
Občina Gorišnica
Št. 351-1/2003
Ob-28877/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Grosuplje, kontaktna oseba: Mirjam
Pavšek, dipl. inž. grad., Taborska cesta 2,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 78-88-750,
faks 78-88-764, elektronska pošta: Obcina.grosuplje@ob.grosuplje.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: JR -05/002.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vrtca Grosuplje – sprememba
namembnosti in rekonstrukcija obstoječega objekta s prizidavo vetrolova, izvedba priključkov objekta na javno infrastrukturo ter izvedba zunanje ureditve
objekta.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Grosuplje, Kersnikova
cesta 2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vrtca Grosuplje – sprememba namembnosti in rekonstrukcija obstoječega objekta
s prizidavo vetrolova, izvedba priključkov
objekta na javno infrastrukturo ter izvedba
zunanje ureditve objekta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidoma 5 mesecev od oddaje
naročila; začetek december 2005 in konec
maj 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem garancije, veljavne v času opcije
ponudbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
10% od vrednosti pogodbeno dogovorjenih
del, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti
najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe
z veljavnostjo do zaključka del + 30 dni z
možnostjo podaljšanja. Izjava se izdaja v
skladu z vzorcem garancije;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti del ugotovljenih s končnim obračunom del, katero bo izvajalec predložil
pred izplačilom zadnjih 10% pogodbene
cene po končni situaciji, v roku navedenem
v 5. členu gradbene pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom. Ponudnik
mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci. V primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi, pa mora skupina
ponudnikov, samo v primeru, da bo izbrana
na javnem razpisu, predložiti 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:
2.1 Zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1 da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
2.1.2 da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
2.1.3 da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
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2.1.5 da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora dokazati, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci, so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2. Ekonomsko – ﬁnančna sposobnost:
2.2.1. Transakcijski račun ponudnika in
transakcijski računi njegovih podizvajalcev
v zadnjih šestih mesecih pred oddajo tega
naročila ni bil blokiran.
2.2.2. Ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
polovičnega zneska naročila, ali možnost
najetja kredita v enakem znesku.
2.2.3. Ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
2.2.4. Ponudnik mora imeti zavarovano
odgovornost skladno s 33. členom ZGO za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
kakor tudi njegovi podizvajalci.
2.3. Tehnične zmogljivosti:
2.3.1. Ponudnik mora razpolagati s potrebno mehanizacijo in zadostnim številom
strokovnega kadra za izvedbo naročila.
2.4 Kadrovske zmogljivosti
2.4.1 Zagotovljen mora biti:
Odgovorni vodja del, ki izpolnjuje zahteve po ZGO – 1 in
– je član Inženirske zbornice Slovenije,
– ima opravljen strokovni izpit za odgovorno vodenje del (skladno z zakonom o
graditvi objektov).
Vodja gradbišča, ki je izvajal dela vodje
gradbišča v zadnjih petih letih vsaj na treh
istovrstnih objektih, kot je predmet naročila.
2.5 Reference
2.5.1 Ponudnik je v obdobju zadnjih pet
let pred objavo tega naročila izvedel najmanj
tri istovrstne posle, kot je predmet naročila,
to je izgradnja objekta vrtca, ali objekte namenjene družbeni dejavnosti v vrednosti
GOI del v višini 100 mio SIT.
2.5.2 Podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj tri istovrstne objekte, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1 Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
V primeru, da ponudnik zagotavlja kapacitete s podizvajalci, mora priložiti ustrezen
dokument o registraciji tudi za vse podizvajalce.
2.1.2 Potrdilo ministrstva pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisane dokumentacije.
2.1.3 Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
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prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež.
2.1.4. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2.1.5. Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
2.1.6. V primeru, da ponudnik zagotavlja
izvedbo posla s podizvajalci, mora ponudbi
priložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da je izbrana na javnem
razpisu predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 za leto 2004,
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnostnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti najetja posojila,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– fotokopijo veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila in
da je delo sposoben opraviti v predvidenih
rokih,
– izjava ponudnika, da ima zadostno število strokovnega kadra za izvedbo del, da
ima izkušnje, ugled ter zaposlene s katerimi
bo sposoben izvesti predmet naročila in je
zanesljiv.
2.1.4. Kadrovske zmogljivosti:
podatki o vodilnem tehničnem osebju:
– za odgovornega vodjo del, kot dokazilo zadostuje fotokopija potrdila o zaključeni
izobrazbi, fotokopija o vpisu v imenik pri
pristojni poklicni zbornici, fotokopija strokovnega izpita, življenjepis iz katerega so
razvidne delovne izkušnje predlaganega odgovornega vodje del,
– za vodjo gradbišča, kot dokazilo zadostuje fotokopija potrdila o zaključeni izobrazbi ter strokovni življenjepis iz katerega
so razvidne delovne izkušnje predlaganega
vodje gradbišča.
Vodja gradbišča, ki je izvajal dela vodje
gradbišča v zadnjih petih letih vsaj na treh
istovrstnih objektih, kot je predmet naročila.
2.1.5. Reference:
Kot dokazilo se smatra originalno potrdilo končnega naročnika, ki potrjuje ponudnikovo kvaliteto in pravočasno izpolnitev pogodbene obveznosti, za vsak posel
posebej (obrazci so priloženi razpisni dokumentaciji).
Pri ponudbi s podizvajalci, je potrebno
priložiti tudi originalne reference podizvajalcev.
Ponudnik mora dokazati, da je v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe dobro iz-

vedel najmanj tri istovrstne storitve, to je
izgradnja vrtcev ali objektov namenjenih
družbenim dejavnostim v vrednosti GOI del
najmanj 100 mio SIT.
Podizvajalci predložijo originalne reference, da so v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila izvedli najmanj tri istovrstne
objekte, kot ga prevzemajo v ponudbi, v
vrednosti vsaj 60% tega posla vključno z
DDV.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.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: 351-1/2003.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: zainteresirani ponudniki lahko razpisno dokumentacijo dvignejo osebno na sedežu naročnika po predhodni
najavi in predhodnem plačilu dokumentacije na
račun naročnika TR št. 01232 – 0100001923,
model 00, sklic 1200 -1021 – razpisna dokumentacija za vrtec.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 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. Predstavniki ponudnika morajo ob odpiranju komisiji predložiti pooblastilo za zastopanje ponudnika pri odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 9.30; Občina Grosuplje, Taborska cesta
2, Grosuplje.
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: 19. 10. 2005.
Občina Grosuplje
Ob-28908/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16, faks
03/733-87-15.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacije Rimske Toplice I. faza, III. etapa, z ureditvijo dela zdraviliške
ceste.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Rimske Toplice.
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: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev in/ali 180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo vršila po izstavljenih in potrjenih
situacijah v roku 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež,
2. da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe,
3. da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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1. da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi,
2. mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v vezi s poravnanimi zapadlimi
poslovnimi obveznostmi (6. člen Odredbe o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 64/01),
3. da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni,
4. da nudi 90-dnevni plačilni rok,
5. da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto ﬁnančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti,
6. da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev, v zadnjih treh letih, kar dokazuje z izjavami naročnikov,
2. da ponudnik ni dal zavajajoče podatke,
3. ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvaliﬁkacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnikov,
3. rok izvedbe,
4. ﬁnančna usposobljenost.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2005 ob 10.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 12. 2005
ob 12. uri, Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.4) Dodatne informacije: na oddelku za
GJSOP Občine Laško, do 7. 12. 2005 med
7. in 9. uro.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Občina Laško
Ob-28979/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica
2, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/818-17-00, faks 03/818-17-24, elektronska pošta: obcina@rogaska-slatina.si, internetni naslov: www.rogaska-slatina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in adaptacija III. OŠ Rogaška Slatina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: III. Osnovna šola, Izletniška ulica 15, 3250 Rogaška Slatina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 50 500, 50 501,
50 503, 50 504.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija in adaptacija objekta zajema sanacijo plošče nadstropja, zamenjavo strešne konstrukcije, zamenjavo oken, fasado,
obnovo prostorov – gradbena dela, strojne
inštalacije in elektroinštalacije. Podrobneje
v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 in konec 25. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10,000.000 SIT in veljavnostjo
najmanj 60 dni po odpiranju ponudb;
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti (bančno garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti bo
na zahtevo naročnika predložil ob sklenitvi
pogodbe);
– vsak ponudnik mora skupaj s ponudbo
predložiti izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi (bančno garancijo v višini 5% pogodbene vrednosti bo
na zahtevo naročnika predložil ob sklenitvi
pogodbe).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačeval dela na osnovi situacij, izstavljenih v višini stopnje gotovosti del, naročnik
jih bo plačeval v roku 60 dni od uradnega
prejema situacije, ob upoštevanju določil
Zakona 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: predložitev pravnega akta, iz
katerega je razvidno, kdo je nosilec posla in
sklenitelj pogodbe.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
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– veljavna registracija (priložiti originalen
izpis iz sodnega registra ali druge ustrezne
uradne evidence, ki ne sme biti starejši od
30 dni),
– veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno (priložiti potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne sodne, upravne ali
druge evidence, oziroma lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
potrebno),
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo Ministrstva
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco),
– potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da družba ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše
od 30 dni),
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih, da ima ponudnik poravnane vse
prispevke in davke, skladno z veljavno zakonodajo (priložiti originalno potrdilo Ministrstva za ﬁnance, Davčne uprave RS, ki ni
starejše od 30 dni),
– izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena ZJN-1A (Uradni
list RS, št. 2/04),
– izjava o sprejemu pogojev razpisne dokumentacije,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– izjava o popolnosti ponudbenih cen,
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi,
– izpolnjen obrazec referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj dveh objektov
v zadnjih treh letih, minimalne vrednosti 80
milijonov SIT vsak, s priloženimi potrjenimi
referencami s strani naročnikov,
– minimalni plačilni rok je 60 dni,
– izjava o predvidenih podizvajalcih,
– izjava o resničnih in nezavajajočih podatkih.
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: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 41404-0005/2005.
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: razpisna dokumentacija je na voljo ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo na transakcijski račun št.
03106-0100004020.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za odpiranje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 1. 12. 2005 ob 12. uri v sejni sobi
Občine Rogaška Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška
Slatina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Občina Rogaška Slatina
Št. 26810-21/2003 16/07208 Ob-29115/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktni osebi: Mojca
Zemljarič Bajec in Miljan Senčar, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-27, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: mojca.zemljaric-bajec@azp.si,
miljan.sencar@azp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija levega rečnega opornika železniškega mostu čez Dravo v Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Republika Slovenija,
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija levega rečnega opornika železniškega
mostu čez Dravo v Mariboru.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 180 koledarskih dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Sredstva so v predlogu ﬁnančnega načrta AŽP za leto 2006, in sicer kredit s poroštvom države RS. Le-ta se zagotovijo s
potrditvijo predlaganega Zakona o poroštvu
za leto 2006 s strani Državnega zbora.
Naročnik ne prevzema obveznosti za
stroške v zvezi z javnim naročilom, če Finančni načrt AŽP za l. 2006 ne bo sprejet.
Pogodba z izbranim ponudnikom bo
podpisana po potrditvi predloga Zakona o
poroštvu za leto 2006 s strani Državnega
zbora.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: gospodarska družba ali podjetnik posameznik po ZGD.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:

Dokazi, da ponudnik (oziroma vsak partner v skupnem nastopu) in njegovi podizvajalci, ki so navedeni v ponudbi, izpolnjujejo
pogoje za sodelovanje na razpisu:
(i) izpiske iz sodnega registra ponudnika
in vseh podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi, iz katerega je razvidna njihova
dejavnost,
(ii) potrdilo pristojnih organov, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in
da njegovo poslovanje ni prenehalo na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
(iii) potrdilo pristojnih organov, da ponudniku v zadnjih 5 letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki
mu prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega naročila,
(iv) potrdilo pristojnih organov, da ima
poravnane vse obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev
ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi
Republike Slovenije,
(v) izjavo o upoštevanju predpisov o urejenosti in varnosti železniškega prometa,
(vi) izjavo, da ponudnik sprejema pogoje
razpisa.
Vsi zahtevani dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni in jih morajo predložiti vsi
ponudniki, vsi partnerji v skupnem nastopu
in podizvajalci. Predložitev teh dokumentov
v originalu ali v overjeni fotokopiji ni nujna.
Zadostuje fotokopija. Naročnik si pridružuje
pravico, da v primeru dvoma zahteva original dokumentov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Ustrezna ﬁnančna sposobnost ponudnika:
– poprečni letni promet ponudnika v zadnjih treh letih v višini najmanj ena in polkrat-ne (1,5x) vrednosti javnega naročila,
z DDV,
– sredstva morebitnih podizvajalcev se
ne bodo upoštevala pri ugotavljanju ponudnikovega izpolnjevanja zgoraj navedenih
pogojev. Sredstva partnerjev v skupnem nastopu pa se seštevajo, da se ugotovi skupna
sposobnost izpolnjevanja zgoraj navedenih
pogojev.
Dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON 1 in 2 ali BON 1/P,
podatke iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 (fotokopija ali
izvlečki iz bilance za leto 2004) ter potrdila
o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih
ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leta 2003 (potrjene s
strani pristojne izpostave DURS) in 2004
(fotokopija iz davčne napovedi) ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih
blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja.
Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni
od datuma odpiranja ponudb.
Če bo ponudnik za zagotovitev ﬁnančnih tokov za potrebe tega javnega naroči-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
la najel kreditna sredstva, mora predložiti
izjavo banke, da je pripravljena kreditirati
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Tehnične zmogljivosti
Ponudnik mora zagotoviti tehnične zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter izpolniti vse druge zahteve, določene v splošnih
in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih
speciﬁkacijah.
Dokazila:
– izjava o seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami, skladna s
predlogo,
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo javnega naročila, skladno s predlogo.
Opomba:
Naročnik si pridružuje pravico, da pred
oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva dokazilo o lastništvu, pogodbo
o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi
tehničnih zmogljivosti.
Reference ponudnika:
– izkušnje pri uspešni izvedbi vsaj petih
referenc v zadnjih treh letih s področja, ki so
po vrsti in zahtevnosti podobna razpisanemu naročilu, v vrednosti vsaj 50% vrednosti
podane ponudbe. Reference je dokazal s
potrdili naročnika,
– zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki
izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu o
graditvi objektov in so potrebni za izvedbo
javnega naročila.
Kadrovske zmogljivosti
– zagotoviti ustrezne strokovnjake iz področja, potrebne za izvedbo javnega naročila, ki izpolnjujejo pogoje določene v Zakonu
o graditvi objektov in so potrebni za izvedbo
javnega naročila, vendar najmanj: 5 strokovnjakov z najmanj univerzitetno izobrazbo s
področja gradbeništva, z obveznimi dokazili
o članstvu v IZS; 2 strokovnjaka z najmanj
visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva; 1 strokovnjak z najmanj univerzitetno
izobrazbo s področja geodezije, z obveznimi
dokazili o članstvu v IZS; 1 strokovnjak z
najmanj univerzitetno izobrazbo s področja
geotehnike, z obveznimi dokazili o članstvu
v IZS.
Ponudnik mora predložiti Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedbo njihovih referenc s področja
predmeta javnega naročila (Obrazec št. 3);
– zagotovljen mora biti odgovoren vodja
del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v IZS,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z ZGO-1 ali drugim enakovrednim predpisom),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem po
vsebini in vrednosti podobnem poslu, kot je
to naročilo.
Dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni skladno s predlogo (Obrazec št. 14);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju
naročila.
Dokazila: izjava o zaposlitvi in znanju
slovenskega jezika, skladna s predlogo (Obrazec št. 13).
III.3) Pogoji, ki so speciﬁčni za javna
naročila storitev: poznavanje metodologije
za gradnjo s področja železniške in cestne
infrastrukture v Sloveniji.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v železniškem
prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju
prostora.
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:
– višina ponudbene cene,
– usposobljenost strokovnega kadra,
– rok izvedbe javnega naročila,
– reference,
– garancija,
– sistem zagotavljanja kakovosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Javna agencija za železniški promet RS
01100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 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: 14. 12. 2005
ob 10. uri; Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ulica 5, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-29335/05
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 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-30, faks 01/478-83-31, elektronska pošta: breda.kosec@gov.si, internetni
naslov: http://www.mju.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave,
kontaktna oseba: Breda Kosec, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, elektronska pošta: breda.kosec@gov.si, internetni
naslov: http://www.mju.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave, tajništvo sektorja za javna naročila, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, internetni
naslov: http://www.mju.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mi-
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nistrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, glavna pisarna, tajništvo sektorja za javna naročila, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-18-83, faks 01/478-18-78, internetni
naslov: http://www.mju.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zap. št. JN: 41/05 VV, št.
zadeve: 430-14/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja policijske postaje Ormož z vsemi rušitveno-pripravljalnimi, gradbenimi,
obrtniškimi in instalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo in komunalno energetsko
napajanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ormož.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja z vsemi rušitveno-pripravljalnimi, gradbenimi, obrtniškimi in instalacijskimi deli z
zunanjo ureditvijo in komunalno energetsko
napajanje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 7,000.000 SIT,
2. ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
3. ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ; imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je na podlagi take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
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. 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,
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4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež,
5. ponudnik mora izkazati, da ima letni
prihodek najmanj 1.500,000.000 SIT brez
DDV,
6. ponudnik mora za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila,
7. ponudnik mora potrditi (podpiše in žigosa) obrazec soglasja k podizvajalski oziroma kooperantski pogodbi. V primeru nastopa ponudnika s podizvajalci mora ponudnik
predložiti tudi seznam podizvajalcev,
8. ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
700,000.000 SIT z DDV,
9. ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 47/04),
10. ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevne objekte skladno s 77.
členom ZGO-1-UPB1 (Ur. l. RS, št. 47/04).
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika – za pravne osebe (gospodarske
družbe), oziroma fotokopija potrdila 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. fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva
3, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo javnega
naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi
bilo povezano z njegovim poslovanjem 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. fotokopija potrdila izpiska 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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
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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,
2. obrazec BON-1/P ali bilanca uspeha
ali potrdilo banke, s katerim ponudnik izkaže,
da ima letni prihodek najmanj 1.500,000.000
SIT brez DDV,
3. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (Ur. l.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje,
da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti
do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila. Revizorsko poročilo
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnem
oddaje ponudbe. Mnenje pooblaščenega
revizorja mora vsebovati tudi informacijo,
da je ponudnik poravnal obveznosti do zaposlenih po kolektivni pogodbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora priložiti seznam opravljenih gradenj oziroma del – potrdilo končnega/ih naročnika/ov gradbenih del v zadnjih
petih letih pred oddajo ponudbe v zvezi z
dejavnostjo, ki je predmet javnega naročila
(istovrstna dela), z zneskom, datumom in
nazivi končnega/ih naročnika/ov,
2. fotokopija veljavne zavarovalne police
za predmet javnega naročila – (GOI dela)
skladno s 33. členom ZGO-1 (Ur. l. RS, št.
47/04),
3. dokazili o izpolnjevanju zakonskih pogojev za odgovornega vodjo del za zahtevne
objekte skladno s 77. členom ZGO-1UPB1;
fotokopija potrdila o vpisu v imenik pri pristojni poklicni zbornici in strokovni življenjepis iz katerega so razvidne delovne izkušnje
osebja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4.
2005, Ob-11983/05.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja ponudbena cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: zap. št. JN: 41/05
VV, št. zadeve: 430-14/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 5. 12. 2005,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, Gregorčičeva 25a, 1000
Ljubljana – tajništvo.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 30.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 12. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 10. uri, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave, Gregorčičeva
25a, 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:
da; EU sredstva – Schengenski vir.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Storitve
Št. 145/2005

Ob-29005/05
Preklic
Preklicujem javni razpis po odprtem postopku za storitev ﬁzično varovanje na lokacijah Živalski vrt Ljubljana in Zavetišče za
zapuščene živali Gmajnice, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005
ter obvestilo o oddaji naročila za isto storitev, ki je bilo objavljeno v Uradnem listu RS,
št. 79 z dne 26. 8. 2005.
Živalski vrt Ljubljana
Št. 961-15/05

Ob-28980/05
Razveljavitev
Javni razpis za izvajanje varovanja (ﬁzičnega, tehničnega in kombiniranega) in
opravljanje receptorskih storitev v objektih
ZPIZ in ZZZS (OE Maribor in OE Celje),
objavljenega v Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-22200/05 in Uradnem listu EU, št.
S 151, z dne 6. 8. 2005, pod številko objave 150995, se razveljavi na podlagi sklepa
Državne revizijske komisije z dne 18. 10.
2005, št. 018-316/2005-31-2545.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-29308/05
Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
Naročnik Mestna občina Velenje podaljšuje rok za oddajo ponudb za javni razpis varovanje poslovnih prostorov, ki je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10.
2005, Ob-28268/05, in sicer do 14. 11. 2005
do 10. ure.
Mestna občina Velenje

Ob-29105/05
Popravek
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, objavlja v javnem
razpisu za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Zavarovanje premoženja,
oseb in interesov«, objavljenem v Ur. l. RS,
št. 93 z dne 21. 10. 2005, Ob-28326/05,
popravek v točki III.1.1 Obvezni depoziti in
jamstva: po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno do
31. 3. 2007.
Predložitev bančnih garancij ni potrebna, če ponudbena vrednost ne presega
30,000.000 SIT.
Splošna bolnišnica Maribor

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-29422/05
Popravek
V javnem naročilu za izbiro izvajalca
usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih
preventivnih zdravstvenih pregledov, št.
direkcija-009/05-S, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 93 dne 21. 10. 2005,
Ob-28310/05, se popravijo naslednje točke:
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
Spremeni se 2. točka, tako da se glasi:
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, (velja za ponudnike – pravne ali
ﬁzične osebe iz druge alinee 21. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu), ponudnik predloži:
(a) odločbo pristojnega organa o podelitvi koncesije za opravljanje dejavnosti v
mreži zdravstvene službe za zdravstveno
dejavnost s področja zdravstvenega varstva pri delu, pogodbo o koncesiji ter žigosano in s strani odgovorne osebe pristojnega organa podpisano izjavo, da ponudniku
kot koncendentu ta koncesija ni bila odvzeta (priloga 10) (velja za ponudnike – pravne ali ﬁzične osebe v smislu druge alinee
21. člena Zakona o varnosti in zdravju pri
delu)
ali
(b) dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje zdravstvene dejavnosti na področju medicine dela, prometa in športa.
Kolikor se ponudnik nahaja na spisku
specialistov s področja medicine dela, ki
jim delodajalci lahko poverijo opravljanje
strokovnih nalog zdravstvenega varstva pri
delu, Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, potem predložitev dokazil iz točke
(a) in (b) ni potrebna.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do časa za predložitev
ponudb, to je do dne 7. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 11. 2005 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 11. 2005
ob 11. uri; sedež naročnika – Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 38/05
Ob-28872/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Rafko Klinar, Verdijeva ulica 4, SI-6000
Koper, Slovenija, tel. +386/5/664-61-00,
faks +386/5/627-16-02, elektronska pošta: raf.klinar@koper.si, internetni naslov:
www.koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ek., 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.

Št.

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ek., 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: Komunala
Koper d.o.o. – s.r.l., kontaktna oseba: Goran Štrancar, Ulica 15. maja 4, SI-6000, Koper, Slovenija, tel. + 386/5/663-37-00, faks
+386/5/663-37-06, elektronska pošta: goran.strancar@komunalakoper.si, internetni
naslov: http://www.komunalakoper.si/.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: CCI 2004/SI/
16/C/PE/002/03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je nadzor in
strokovno svetovanje pri izvedbi projekta »Zbiranje in čiščenje odpadnih voda v
obalnem porečju«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper, Izola, Piran, Primorska regija, Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nadzor in strokovno
svetovanje pri izvedbi projekta »Zbiranje in
čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju«. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih
del opravljal vsebinski in ﬁnančni nadzor
skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave
in pregled tehnične dokumentacije, nadzor
izvajanja del po projektni dokumentaciji,
nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu,
obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku
in koordinacija aktivnosti – vse skladno z
določili FIDIC). Obseg zahtevanih storitev
je natančneje razviden iz speciﬁkacije del,
priložene v razpisni dokumentaciji. Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih
storitev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1833 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini 3,000.000 SIT in veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe. Izbrani
ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo del v
višini 5% pogodbene vrednosti z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), ki mora
biti veljavna še 150 dni po izdaji zadnjega
potrdila o končnem plačilu izvajalcem gradnje projekta zbiranje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda v obalnem porečju.
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,
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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; in 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; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče 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; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma roka oddaje ponudb
in ga v Republiki Sloveniji izda Ministrstvo
za pravosodje 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;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug po-
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stopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da je ponudnik poravnal vse
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma roka oddaje ponudb in ga v Republiki Sloveniji izda
Davčna uprava RS. Ponudnik, ki ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi 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 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;
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben, za kar se šteje, da je ponudnikova višina povprečnih letnih celotnih
skupnih prihodkov v preteklih poslovnih 3
letih (2002, 2003 in 2004) znašala najmanj
130,000.000 SIT.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– 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;
– bilance uspeha in bilance stanja za
leta 2002, 2003 in 2004 (bilance morajo biti
revidirane v primeru, če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih
izkazov) oziroma če ponudnik teh zaradi
pravnega statusa nima, davčne napovedi
za ta leta. Če ponudnik posluje manj kot 3
leta, naj predloži zahtevano dokumentacijo
za obdobje poslovanja.
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 ima ponudnik uspešno izvedene
najmanj 2 storitvi nadzora in svetovanja po
pravilih FIDIC v obdobju zadnjih 5 let ni nujno, da je upoštevan pogoj narave in kompleksnosti);
– da ima ponudnik uspešno izvedene
najmanj 3 storitve nadzora in svetovanja pri
izvedbi del, ki so po naravi in kompleksno-
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sti primerljiva razpisanim delom v obdobju
zadnjih 5 let, od tega najmanj 2 izvedene
storitve nadzora in strokovnega svetovanja
pri izvedbi del za čistilne naprave in najmanj
1 izvedbo storitve nadzora in svetovanja pri
izvedbi del za kanalizacijo;
Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo
nadzor in strokovno svetovanje pri izgradnji
čistilne naprave s kapaciteto najmanj 6.000
PE ali več za komunalne odpadne vode in
pri izgradnji kanalizacijskih sistemov v dolžini najmanj 2.000 m pri čemer se količine
upoštevajo za vsako posamezno izvedbo.
– da ima ponudnikov vodja nadzora najmanj 2 uspešni izvedbi storitev – nadzor
in svetovanje po pravilih FIDIC v obdobju
zadnjih 5 let (ni nujno, da je upoštevan pogoj narave in kompleksnosti). Vodja nadzora mora biti član pristojne inženirske ali
poklicne zbornice in ima vsaj 5 let delovnih
izkušenj;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja tehnologije najmanj 2 uspešni izvedbi
storitev – nadzor in svetovanje s področja
nadzora tehnologije pri izvedbi del izgradnje
čistilne naprave s kapaciteto najmanj 6.000
PE ali več za komunalne odpadne vode v
obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik s področja
tehnologije, mora biti člani pristojne inženirske ali poklicne zbornice in ima vsaj 5 let
delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja gradbeno obrtniških del najmanj 2
uspešni izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s področja nadzora gradbeno obrtniških del pri izvedbi del, ki so po naravi
in kompleksnosti primerljiva razpisanim
delom v obdobju zadnjih 5 let, od tega
najmanj 1 storitev – nadzor in svetovanje
s področja gradbeno obrtniških del pri izvedbi gradbeno obrtniških del za čistilno
napravo in najmanj 1 storitev – nadzor in
svetovanje s področja gradbeno obrtniških
del pri izvedbi gradbeno obrtniških del za
kanalizacijo. Nadzornik s področja gradbeno obrtniških del mora biti član pristojne
inženirske ali poklicne zbornice in ima vsaj
5 let delovnih izkušenj;
Dela, ki so po naravi in kompleksnosti primerljiva razpisanim delom, pomenijo
nadzor in strokovno svetovanje z določenega področja pri izgradnji čistilne naprave
s kapaciteto najmanj 6.000 PE ali več za
komunalne odpadne vode in pri izgradnji
kanalizacijskih sistemov v dolžini najmanj
2.000 m pri čemer se količine upoštevajo za
vsako posamezno izvedbo.
– da ima ponudnikov nadzornik iz geološko-geomehanskega področja najmanj 2
uspešni izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s področja nadzora na geološko-geomehanskem področju pri izvedbi del z globokim temeljenjem (ni nujno, da je upoštevan
pogoj narave in kompleksnosti) v obdobju
zadnjih 5 let. Nadzornik iz geološko-geomehanskega področja mora biti član pristojne
inženirske ali poklicne zbornice in ima vsaj
5 let delovnih izkušenj;
– da ima ponudnikov nadzornik s področja strojnih instalacij najmanj 2 uspešni
izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s področja nadzora strojnih instalacij pri izvedbi
del izgradnje čistilne naprave s kapaciteto
najmanj 6.000 PE ali več za komunalne
odpadne vode v obdobju zadnjih 5 let. Nadzornik s področja strojnih instalacij, mora biti
člani pristojne inženirske ali poklicne zbornice in ima vsaj 5 let delovnih izkušenj;

– da ima ponudnikov nadzornik s področja elektro instalacij najmanj 2 uspešni
izvedbi storitev – nadzor in svetovanje s
področja nadzora elektro instalacij pri izvedbi del izgradnje čistilne naprave s kapaciteto najmanj 6.000 PE ali več za komunalne odpadne vode v obdobju zadnjih 5
let. Nadzornik s področja elektro instalacij,
mora biti člani pristojne inženirske ali poklicne zbornice in ima vsaj 5 let delovnih
izkušenj.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila za uspešno izvedbo del, ki so po naravi in kompleksnosti
primerljiva z razpisanimi deli izdana s strani
naročnikov v obliki in vsebini razvidni iz razpisne dokumentacije;
– poslovni življenjepisi (Curriculum Vitae)
ključnega osebja lastnoročno podpisani izpolnjeni po vsebini in obliki kot je razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: v skladu z odobritvijo Ministrstva
za ﬁnance (CFPE).
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ključnega osebja,
3. reference ponudnika.
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/002/03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 11. 2005.
Cena: 30.000 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 30.000 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 “Nadzor K-I-P”. Za
vplačila v EUR je veljaven srednji menjalni
tečaj Banke Slovenije na dan objave tega
razpisa v Uradnem listu RS. 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 +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 bo odgovoril na vsa vprašanja ponudnikov v naslednjih 3 dneh po prejemu
pisnih vprašanj.
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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: 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 11. 2005
ob 11. uri, Komunala Koper d.o.o. -s.r.l., Ulica 15. maja 4, SI-6000 Koper.
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: Zbiranje
in čiščenje odpadnih voda v obalnem porečju / Wastewater collection and treatment
of coastal sea river basin, št. projekta: CCI
2004/SI/16/C/PE/002).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2005.
Mestna občina Koper
Su 040801/05
Ob-28888/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Okrožno sodišče na
Ptuju, kontaktna oseba: Anica Korošec,
Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-08-22 ali 748-08-11, faks
02/748-08-10, elektronska pošta: anica.korosec@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1, vsak delovni dan
od 8. do 15. ure.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1, vsak delovni dan od
8. do 15. 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Okrožno sodišče na Ptuju,
Krempljeva ul. 7, Ptuj; Okrajno sodišče na
Ptuju, Vodnikova ul. 2, Ptuj in Krempljeva
ul. 2, Ptuj ter Okrajno sodišče v Ormožu,
Ptujska c. 8/c, Ormož.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov v
skupni izmeri 3.614,50 m2. V obseg čiščenja
poslovnih prostorov so zajeti tudi vsi pripadajoči prostori.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 do 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe – v
višini 500.000 SIT. Ponudnik, ki bo uspel
na javnem naročilu bo moral predložiti še:
bančno garancijo za dobro izvedbo pogod-
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benih vrednosti – v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila in za katero
daje ponudbo, pri organu države, v kateri
ima sedež;
2. ponudnik mora imeti dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ne sme biti pravnomočno obsojen;
4. zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati;
6. ponudnik mora biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben izvesti javno naročilo;
7. ponudnik mora imeti pridobljen certiﬁkat ISO 9001:2000;
8. ponudnik mora v zadnjih treh letih
pred objavo razpisa izkazati vsaj 3 reference s področja čiščenja poslovnih prostorov
(vrednost posamezne reference mora biti
vsaj enaka polovici ponudbene vrednosti).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem
ponudnikom, ki bodo s predložitvijo ustreznih dokazil izpolnili pogoje o pravnem statusu, ekonomski in ﬁnančni sposobnosti ter
tehnični sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1. točke III.2.1.: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2. točke III.2.1: izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3. točke III.2.1: potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4. točke III.2.1.: izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5. točke III.2.1.: potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za
izpolnjevanje pogoja 6. točke III.2.1.: obrazec BON 1 in BON 2 ali BON 1P, ki odraža
ponudnikovo stanje v mesecu pred oddajo
ali v mesecu oddaje ponudbe – iz obrazca
mora biti razvidno stanje blokade poslov-
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nih računov v zadnjih šestih mesecih. Če
je ponudnik samostojni podjetnik namesto
teh obrazcev predloži potrdila o solventnosti
poslovnih bank, kjer ima samostojni podjetnik odprte poslovne račune, iz katerih je
razvidno stanje blokad poslovnih računov v
zadnjih 6 mesecih in napoved za odmero
davkov od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave
Davčnega urada RS, vključno z bilanco stanja za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7. točke III.2.1.: certiﬁkat, ki ga je izdal pooblaščen organ ali druga organizacija za nadzor
kakovosti;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8.
točke III.2.1.: izjava ponudnika in potrdila
o dobro opravljanem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe izdana s strani naročnikov,
ki potrjujejo tudi ponudnikovo kvaliteto in
pravočasno izpolnitev 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.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: Su 040801/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11. 2005
ob 12. uri; na sedežu Okrožnega sodišča
na Ptuju, Krempljeva ul. 7, Ptuj, soba 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 534-1/2005-02
Ob-28903/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija RS za energijo, kontaktna oseba: Jože Koritnik, Svetozarevska 6, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-42-61, faks 02/229-42-70, elektronska pošta: info@agen-rs.si, internetni naslov: www.agen-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve A8.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 534-1-1/2005/V.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
študija upravičenosti posodobitve merjenja porabe električne energije pri končnih odjemalcih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: na sedežu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu s projektno nalogo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji (izpisek iz sodnega registra ali drugega registra), da je
ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu – za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa. Izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki
ne sme biti starejši od treh mesecev pred
objavo tega javnega razpisa v Uradnem
listu RS;
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih petih
letih pred objavo naročila ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; da ni v
kazenskem postopku, zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ki ne sme biti
starejše od 30 dni, pred objavo tega javnega
razpisa v Uradnem listu RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo o ekonomsko ﬁnančni sposobnosti ponudnika za
zadnja 3 poslovna leta – obrazec BON 1 in
BON 2 – Agencije RS za javnopravne evidence in storitve, ki ne sme biti starejši od
30 dni pred objavo tega javnega razpisa v
Uradnem listu RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo predmetnega javnega naročila v
roku, ki ga je navedel v ponudbi:
(1) navedba ključnega osebja, ki bo odgovorno za kvalitetno izvedbo storitev po
pogodbi in je vsebovana v Prilogi C;
(2) seznam najvažnejših opravljenih izvedenih storitev v skladu s prilogo C1.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 11. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 11. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 2. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb in predstavniki ponudnikov,
ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pooblaščeni
za zastopanje (npr. direktor, prokurist).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2005
ob 10. uri; Javna agencija RS za energijo, Svetozarevska 6, Maribor – velika sejna
soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Javna agencija RS za energijo
Ob-28905/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 12/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁzično in tehnično varovanje objektov
in prostorov Zdravstvenega doma Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije naročnika.
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: ZD Ljubljana – Center,
2. sklop: ZD Ljubljana – Bežigrad,
3. sklop: ZD Ljubljana – Moste-Polje,
4. sklop: ZD Ljubljana – Šiška,
5. sklop: ZD Ljubljana – Šentvid,
6. sklop: ZD Ljubljana – Vič – Rudnik.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT, če njegova ponudba
presega 10,000.000 SIT (brez DDV), oziroma lastna bianco menica v višini 10%
ponudbe, če njegova ponudba ne presega
10,000.000 SIT (brez DDV),

– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe (brez DDV), oziroma lastna izjava,
da bo predložil lastno bianco menico v višini
10% od vrednosti pogodbe (brez DDV), če
njegova pogodbena vrednost ne presega
10,000.000 SIT (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– 30 dni;
– razvidno 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.
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 veljavni licenci za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja: ponudnik predloži potrdilo Zbornice RS za zasebno varovanje o veljavni licenci za opravljanje
storitev tehničnega in/oziroma ﬁzičnega varovanja, odvisno, za kateri sklop se prijavlja. V primeru, da je ponudnik že uskladil
stanje z novim zakonom ZZasV (Ur. l. RS,
št. 126/03), predloži potrdilo Ministrstva za
notranje zadeve o veljavnih ustreznih licencah (licenca za varovanje premoženja in
licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov),
– ponudnik predloži izjavo, da bo, kolikor
je še v fazi pridobivanja licenc, s 3. 1. 2006
izpolnjeval vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti zasebnega
varovanja, ki se nanašajo na predmet in
obseg tega javnega naročila,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatev ali poslovnih
obveznosti vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je ponudnik ﬁnančno in
poslovno sposoben,
– izjava o plačilni sposobnosti,
– bančna garancija za resnost ponudbe
oziroma lastna bianco menica,
– izjava banke o pridobitvi zahtevane
bančne garancije oziroma lastna izjava o
predložitvi lastne bianco menice;
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da bo v času dodelitve naročila
razpolagal z zadostnim številom kvaliﬁciranih oseb, ki bodo opravljale zahtevano storitev za posamezen sklop,
– izjava z dokazilom, da ima lasten ali
s pogodbo zagotovljen varnostno-nadzorni
center,
– izjava, da ima organizirano 24-urno
lastno intervencijsko službo na območju ali
v bližini območja, kjer se izvaja varovanje,
– referenčna lista (najmanj tri naročniki),
pri katerih je ponudnik v zadnjih treh letih
in/oziroma še sedaj opravlja storitve ﬁzič-
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nega in/ali tehničnega varovanja z izjavo o
kakovosti opravljenih del;
vse, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 02, sklic 95019-280-94.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: do 1. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 11.
2005 ob 10. uri; Zdravstveni dom 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: 20. 10. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-28972/05
Ali je javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Splošna bolnišnica Trbovlje, p.o. kontaktna oseba: Mirjana Dolinar, sanit. inž.,
Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, tel.
03/565-25-00, telefaks 03/562-61-22, e-mail:
sbt.Trbovlje@sb-trbovlje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isto kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isto kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
I/A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pranje perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isto kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: letna
količina opranega perila: ca. 185.000 kg.
Obseg storitev:
I. odvoz umazanega perila in dostava
opranega perila,
II. sortiranje perila,
III. pranje perila in likanje,
IV. zlaganje opranega perila,
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V. šivanje perila in označevanje delovne
obleke.
II.2.2) Opis in čas, kdaj se lahko izvajajo:
praviloma vse dni v letu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT ter izjava banke za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni, ﬁksnost cen ves čas trajanja pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti,
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno,
3. da 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 proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava; ali če je bil
uveden katerekoli drug postopek podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države v kateri ima sedež,
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe,
6. da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
še izbrisane,
7. da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
8. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega javnega
naročila ni imel blokiranega transakcijskega
računa,
9. da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila izvajal storitve, ki so predmet javnega naročila in njegove ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti:
10. da zagotavlja vsakodnevno vse razpisane storitve,
11. da bo prevzem in dostava fco Splošna bolnišnica Trbovlje z nakladanjem in
razkladanjem (ob terminu, ki ga določi naročnik),
12. da zagotavlja sodoben način pranja
in likanja perila z neagresivnimi pralnimi
sredstvi.
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: najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnitev dokumentacije:
pridobiti jo je možno do 21. 11. 2005.
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Cena: 6.000 SIT z DDV, razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno v tajništvu bolnišnice vsak delovni dan od 9. do
12. ure ali po pošti ob predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun 01100-6030279252 s pripisom: razpisna dokumentacija – pranje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 21. 11. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljena ponudba ali prijava za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pripombe na zapisnik
bodo lahko dajali le tisti predstavniki ponudnikov, ki bodo pooblaščeni za zastopanje ponudnika, za kar bodo predložili pisno
pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo 21. 11. 2005 ob 12. uri na upravi
Splošne bolnišnice Trbovlje, Rudarska cesta
9, 1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/programa, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena letna vrednost za vse postavke je 28,500.000
SIT z DDV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005
Splošna bolnišnica Trbovlje
Ob-28975/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna
oseba: Aljoša Drešar, Studenec 48, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-16/2005-S-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve čiščenja prostorov za obdobje
5 let v ocenjeni vrednosti 725 mio SIT.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Psihiatrična klinika Ljubljana na lokacijah: Studenec 48, Zaloška cesta
29, Poljanski nasip 58.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IA 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve
čiščenja prostorov za obdobje 5 let v ocenjeni vrednosti 725 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 6. 1. 2006 in/ali konec
6. 1. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

Stran

7858 /

Št.

95-96 / 28. 10. 2005

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5 mio SIT,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 mio SIT za
ves čas veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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 ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– 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;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvajanje predmeta javnega naročila zagotoviti stalno (40 ur
tedensko) prisotnost osebe z najmanj V.
stopnjo izobrazbe zdravstvene ali sanitarne
smeri na lokacijah izvajanja predmeta javnega naročila, ki bo nadzirala in koordinirala
delo čistilk na oddelkih (izjava E 02);
– ponudnik izjavlja, da ima sklenjeno zavarovanje za civilno odgovornost pri zavarovalnici v višini najmanj 5 mio SIT (razvidno iz
obrazca – izjava, fotokopija police);
– ponudnik mora izkazati najmanj en
referenčni posel (v trajanju najmanj 6 mesecev) v zadnjih treh letih. Kot referenčni
posel šteje čiščenje bolnišnice ali socialnovarstvenega zavoda (razvidno iz obrazca
in pogodbe), iz izjave OBR-B01 pa mora
izhajati ustrezna kvaliteta čiščenja;
– opis ponudnikove tehnologije čiščenja
ter opredelitev vseh sredstev, čistil in pripo-
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močkov, ki jih bo v ta namen uporabljal in
priložena izjava OBR-C 08, da bo ponudnik
v celoti čistil skladno s postavljenimi tehničnimi zahtevami naročnika;
– izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– izjava, s katero ponudnik dovoljuje preverjanje podatkov pri ustreznih osebah;
– izjava ponudnika o posredovanju podatkov za preverjanje resničnosti navedb v
ponudbi in da ni uvrščen na seznam oseb, ki
ne smejo poslovati z javnimi naročniki.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: javni razpis čiščenje prostorov, Ob-24511/05 z dne 16. 9. 2005, je bil
s sklepom naročnika z dne 19. 10. 2005
razveljavljen.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-35999/04 z dne 24. 12.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
JN-O-16/2005-S-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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: 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: 28. 11. 2005
ob 12. uri; v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ponudba mora biti izročena naročniku
v izvirniku.
Javni razpis »čiščenje prostorov« (Ur.
l. RS, št. 84/05, Ob-24511/05; Ur. l. EU št.
178/05, št. 176523-2005) je bil s sklepom
naročnika z dne 19. 10. 2005 razveljavljen.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-29099/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta,
kontaktna oseba: Mirjana Prelič, Kardeljeva

ploščad 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-92-431, faks 01/58-92-697, elektronska pošta: mirjana.prelic@ef.uni-lj.si, internetni naslov: www.ef.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.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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: izbira izvajalca za opravljanje storitev čiščenja fakultetnih prostorov in okolice ter
dobavo materialov za čiščenje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta, Kardeljeva ploščad
17, 1000 Ljubljana.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): SLO NACE 74.7 čiščenje objektov in opreme (SKD 2002).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena letna vrednost naročila: 35,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS;
b) da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
c) da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
d) da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
f) 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;
g) da 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:
h) izjava o referencah ponudnika (predložitev minimalno 5 referenc);
i) izjava o plačilnih pogojih (60 dni);
j) izjava o odzivnem času ponudnika (2
uri);
k) izjava o uporabi ekološko neoporečnih čistil;
l) izjava o tehnični opremljenosti;
m) izjava o tehnologiji čiščenja;
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n) izjava o kadrovski usposobljenosti (za
12 delavcev);
o) izjava o prisotnosti kontrolorja čiščenja;
p) izjava o številu delavcev in normativu za čiščenje (12 delavcev, normativ ca.
1400 m2).
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: 5. 12. 2005.
Cena: 3.000 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
transakcijski račun naročnika št. 01100 –
6030708574, sklic št. 101.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vse osebe, ki predložijo
potrdilo ponudnika, da so njihovi zastopniki
na odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 12. 2005
ob 10.30; Univerza v Ljubljani, Ekonomska
fakulteta, Kardeljeva ploščad 17, 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: 21. 10. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Ekonomska fakulteta
Ob-29100/05
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: Bojan Dubrovnik, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-850, faks 01/47-34-860, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@preator.si, internetni naslov: www.preator.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Ferk, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@preator.si, internetni naslov: www.preator.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.

Št.

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za izvedbo storitev »Flight
inspection service in Slovenia«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.92.00.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: pogodba se sklepa maksimalno za obdobje treh
let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR (oziroma v SIT preračunano
po srednjem tečaju Banke RS na dan oddaje ponudbe) z veljavnostjo najmanj od
12. 12. 2005 do 15. 3. 2006.
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. reference: ponudnik je izvedel najmanj
deset inšpekcij sistemov ILSs CAT III v letu
2004 in število izvedenih kalibracij ILSs CAT
III sistemov v zadnjih 5 letih mora zajemati
najmanj 100 pregledov (reference morajo
vsebovati državo, letališče, navigacijsko
opremo, kategorijo ILSs CAT III in število
zaključenih kalibracij);
4. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega (nacionalnega) zakona
tako dovoljenje potrebno;
5. ponudnik ima potrebno opremo in letalo za opravljanje inspekcije/kalibracije (tip
letala, tip opreme, software, sprejemnike,
sledilnike, alogoritme, dodatne GPS sisteme itd.);
6. ponudnik ima ustrezne kadre (z znanjem angleščine), ki bodo izvajali predmetno
javno naročilo;
7. odzivni čas v primeru nepredvidene ali
izredne inšpekcije je največ 24 ur;
8. opis ponujenih procedur letnega in rutinskih pregledov opravljenih inšpekcij/kalibracij mora biti pripravljen skladno z zahtevami naročnika in razpisno dokumentacijo
ter priporočili ICAO in EUROCONTROL-a.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za izpolnjevanje pogoja pod točko 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence
2. za izpolnjevanje pogoja pod točko 2:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
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3. za izpolnjevanje pogoja pod točko 4:
izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence in obrazec A-4.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. za izpolnjevanje pogoja pod točko 3:
obrazec A-4;
5. za izpolnjevanje pogoja pod točko 5:
obrazec A-11;
6. za izpolnjevanje pogoja pod točko 6:
obrazec A-11;
7. za izpolnjevanje pogoja pod točko 7:
obrazec A-7;
8. za izpolnjevanje pogoja pod točko 8:
obrazec A-4, A-7, A-10 in A-11.
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: 412-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 12. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletnem naslovu www.praetor.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 12. 2005, do 15.
ure CET, Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., Kotnikova 19a, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
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: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 12. 2005
ob 15.30 CET, Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o., Kotnikova 19a, Ljubljana,
Slovenija, (št. 17: sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.
Ob-29103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-91-26, faks 01/587-94-06, elektronska pošta: MZadel@onko-i.si, internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
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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: Ivan Bohnec,
Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 008/05 SJN.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: tiskarske in druge spremljajoče storitve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana. Nekatere
tiskovine se bodo v skladu z navodili naročnika dobavile na pošto ali se bodo pošiljale
na naslove, ki jih bo izvajalcu naknadno
sporočil naročnik.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.10.00.00-8.
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:
– sklop 1: tiskovine,
– sklop 2: nalepke,
– sklop 3: specialne tiskovine,
– sklop 4: informativni materiali,
– sklop 5: vabila za državni program
ZORA in DORA.
Celotna količina oziroma obseg javnega
naročila bo opredeljena v konkretnih povpraševanjih naročnika, ker je v trenutku objave
predmetnega javnega naročila za naročnika
objektivno neugotovljiva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kandidati, ki jim bo naročnik priznal sposobnost
in s katerimi bo sklenil okvirni sporazum,
bodo morali v 8 dneh po podpisu okvirnega
sporazuma naročniku predložiti bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje zavarovalnice
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 400.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok je 60 dni po izvedbi storitev in prejemu
pravilnega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. ponudnik je posloval na področju vsakega posameznega sklopa, na katerega se
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prijavlja v tekočem letu in vsaj 2 leti prej
(torej v letih 2003, 2004 in 2005);
5. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti;
6. ponudnikov letni prihodek za tekoče
leto in za vsako od dveh prejšnjih let najmanj v letni višini: če se prijavlja na sklop 1:
30 mio SIT; če se prijavlja na sklop 2: 10 mio
SIT; če se prijavlja na sklop 3: 10 mio SIT;
če se prijavlja na sklop 4: 20 mio SIT; če se
prijavlja na sklop 5: 10 mio SIT;
7. ponudnik, ki se prijavlja na sklop 5, se
obveže, da bo spoštoval določbe zakona, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo pod točko 1: izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo pod točko 2: izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence; če takega dovoljenja ponudnik ne bo predložil,
bo naročnik štel, da ga ponudnik za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, ne
potrebuje;
– dokazilo pod točko 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo pod točko 5: obrazec BON,
iz katerega je razvidno, 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 (samostojni podjetnik predloži dokazila bank, kjer ima odprte
račune, iz katerih sta razvidna navedena
pogoja). Obrazec mora biti aktualen (izkazovati mora stanje tekočega ali preteklega
meseca);
– dokazilo pod točko 6: razvidno iz izpolnjenega obrazca A-4 Prijava – prijavitelju ni
potrebno predložiti posebnega dokazila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo pod točko 4: razvidno iz izpolnjenega obrazca A-4 Prijava – prijavitelju ni
potrebno predložiti posebnega dokazila;
– dokazilo pod točko 7: prijavitelj mora
podpisati izjavo o varovanju osebnih podatkov, ki je priložena razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JNVV 008/05 SJN.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletnih straneh www.praetor.si (rubrika Javna
naročila) ali na zahtevo preko e-naslova:
info@praetor.si.
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav ni javno.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-29104/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska turistična organizacija, kontaktna oseba: Nataša Slak, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/589-18-40, faks +386/1/589-18-41,
elektronska pošta: research@slovenia.info,
internetni naslov: www.slovenia.info/board.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 10.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba raziskave med tujimi državami za
podporo izgradnji znamke slovenskega
turizma.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: raziskava so izvaja v
navedenih državah.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPS 864.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: raziskava med tujimi državami za podporo izgradnji
znamke slovenskega turizma. Raziskava se
izvaja v naslednjih državah: Italija, Nemčija,
Avstrija, Velika Britanija (London, Birmingham in Manchester (vsa omenjena mesta z
okolico) in Škotska), Irska (Dublin z okolico),
Madžarska, Nizozemska, Rusija (Moskva z
okolico, Petersburg z okolico), Francija (Pariz z okolico), Danska (Kopenhagen z okolico), Švedska (Stockholm z okolico), Španija
(Madrid z okolico, Barcelona z okolico).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Plačilo v enkratnem znesku bo 30 dni od
prejema računa. Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden 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: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila – dokazilo o registraciji pri
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pristojnem sodišču ali drugem organu za
opravljanje razpisane dejavnosti;
Ponudnik mora vsem dokumentom pod
to točko priložiti izjavo, da od izdaje dokumentov ni bilo sprememb.
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dokazilo o veljavnem dovoljenju za opravljanje
razpisane dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo, ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje,
glede nekaznovanosti ter izjava ponudnika,
da ni v kazenskem postopku zaradi takega
dejanja;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja;
ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper
ponudnika ni uveden postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež – potrdilo, ki ga
izdaja pristojno sodišče.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti
naročilo – izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi
pogoji, ter mora imeti ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire in druge pripomočke, sposobnost
upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti dela iz javnega naročila – izjava;
– ponudnik mora delovati na trgih, na
katerih se izvaja raziskava, oziroma se mora
povezati z drugimi subjekti, ki delujejo na
teh trgih in so sposobni izvesti naročilo. Povezava z drugimi subjekti je lahko statusna
ali pogodbena. – Ponudnik predloži seznam
partnerjev in izjavo, da bo z njimi sodeloval;
– ponudnik in vsak izmed partnerjev, ki
sodelujejo pri izvedbi naročila, mora imeti najmanj dveletne predhodne izkušnje pri
izvajanju raziskav z zbiranjem podatkov z
metodo CATI (computer aided telephone interviewing) – izjava;
– ponudnik ali katerikoli izmed njegovih
partnerjev morajo imeti vsaj enega zaposlenega, ki ima znanja in izkušnje s področja
blagovnih ali storitvenih znamk, in bo neposredno sodeloval z naročnikom. Kot znanje
in izkušnja se šteje sodelovanje pri najmanj
eni raziskavi s področja blagovnih ali storitvenih znamk kot vodja projekta v zadnjih
petih letih – izjava in življenjepis;
– ponudnik sam ali skupaj z ostalimi partnerji ima vsaj 5 referenc s področja opravljenih telefonskih raziskav in analiz – izjava;
– ponudnik sam ali skupaj z ostalimi
partnerji ima vsaj 1 referenco s področja
opravljenih telefonskih raziskav in analiz s
področja turizma – izjava;
– ponudnik sam ali skupaj z ostalimi partnerji ima vsaj 1 referenco s področja opravljene raziskave z vsebino, ki je povezana z
vsaj enim od procesov izgradnje, oblikovanja, delovanja ali (re)poziciranja blagovne ali
storitvene znamke – izjava.
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Pojem partnerja v smislu (in zgolj za potrebe) teh pogojev predstavlja subjekt, ki
skupaj s ponudnikom odda skupno ponudbo, in tudi subjekt, ki jih ponudnik k izvedbi
projekta pridobi kot podizvajalca.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference s področja raziskav na področju blagovne ali storitvene znamke,
3. reference s področja raziskav na področju blagovne ali storitvene znamke v turizmu.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 11. 2005.
Cena: razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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: odpiranje je javno.
Pripombe na zapisnik lahko dajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 10. uri, Slovenska turistična organizacija,
Dunajska cesta 156, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Slovenska turistična organizacija
Ob-29113/05
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. 02/449-23-02, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 2-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevoz gotovine z oklepnim vozilom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbor
izvajalca za prevoz gotovine za obdobje
enega leta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– 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.
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: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zasebnem varovanju.
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. ponudbena cena za redni prevoz z
enim oboroženim spremljevalcem na 1. relaciji 36%,
2. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 1. relaciji 32%,
3. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 2. relaciji 21%,
4. ponudbena cena za redni prevoz z
enim oboroženim spremljevalcem na 2. relaciji 3%,
5. ponudbena cena za izredni prevoz
z enim oboroženim spremljevalcem na 1.
relaciji 1%,
6. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema na 1.
relaciji 1%,
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7. ponudbena cena za izredni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema na 1.
relaciji 1%,
8. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 1. relaciji 1%,
9. ponudbena cena za izredni prevoz
z enim oboroženim spremljevalcem na 2.
relaciji 1%,
10. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema na 2.
relaciji 1%,
11. ponudbena cena za izredni prevoz
z dvema oboroženima spremljevalcema na
2. relaciji 1%,
12. ponudbena cena za redni prevoz z
dvema oboroženima spremljevalcema in
spremljevalnim vozilom na 2. relaciji 1%.
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 29. 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: 29. 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. 2. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2005
ob 12.30, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-29114/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet RS, kontaktna oseba: Lidia Jurše, Kopitarjeva 5,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-14-36,
faks 02/234-14-52, elektronska pošta: Lidia.jurse@azp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven;
oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 9.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba revidiranja projektne dokumentacije za projekt rekonstrukcije železniške
proge na odseku Divača–Koper.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba revidiranja projektne dokumentacije za
projekt rekonstrukcije železniške proge na
odseku Divača–Koper.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kredit
2004.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gospodarska družba po ZGD.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: gospodarska družba po ZGD.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti:
– ponudnik ni imel blokiranega računa
v obdobju enega leta pred predložitvijo ponudbe,
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON 1 in 2 ali BON 1/P,
podatke iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2004 in 2003 ter potrdila
o plačilni sposobnosti pri vseh bankah, pri
katerih ima odprte transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leto 2003 (potrjene s
strani pristojne izpostave DURS) in 2004
(fotokopija iz davčne napovedi) ter potrdilo
banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih
blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2
poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja iz III.2. točke te razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazati, da razpolaga z ustreznimi kadrovskimi potenciali in ima:
– 1 strokovnjaka za revidiranje arhitekture,
– 1 strokovnjaka za revidiranje krajinske
arhitekture,
– 1 strokovnjaka za revidiranje gradbenih konstrukcij,
– 1 strokovnjaka za revidiranje drugih
gradbenih načrtov in eleboratov,
– 1 strokovnjaka za revidiranje električnih inštalacij in električne opreme,
– 1 strokovnjaka za revidiranje strojnih
inštalacij in strojne opreme,

– 1 strokovnjaka za revidiranje telekomunikacijskih inštalacij,
– 1 strokovnjaka za revidiranje tehnološkega načrta prometa,
– 1 strokovnjaka za revidiranje varnostnega načrta.
Podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje oziroma reference.
Dokazilo, da je ponudnik član Inženirske
zbornice RS.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o varnosti v železniškem
prometu, Zakon o graditvi objektov, Zakon
o urejanju prostora.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. celovitost ponudbe.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TTR Javna agencija za železniški promet RS
01100-600002642 UJP Slovenska Bistrica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2005
ob 10.30, Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Javna agencija za železniški promet RS
Ob-29116/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Anton Kaplan, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-279, faks 01/433-04-09, elektronska pošta: anton.kaplan@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Anton
Kaplan, 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: Anton Kaplan, Miklošičeva 24,
pritličje, vložišče, soba št. 51, 1507 Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira nadzornika za nadziranje gradnje in
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rekonstrukcije objekta ter koordiniranje
in izvajanje varstva in zdravja pri delu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
(a) bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ocenjene vrednosti naročila,
(b) izjava ponudnika, da bo v primeru izbire predložil podaljšano bančno garancijo
za resnost ponudbe in
(c) izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
(a) da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za dejavnost, katere predmet je
javno naročilo, in sicer za dejavnost projektiranja ali za dejavnost gradbeništva;
(b) da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
(c) da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
(d) da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
(e) 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;
(f) da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež oziroma da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem organu za
dejavnost, katere predmet je javno naročilo,
in sicer za dejavnost projektiranja ali za dejavnost gradbeništva;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno, 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 ka-
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terikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
– 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;
– izpolnjena, žigosana in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisana Izjava
ponudnika, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
(a) Potrdilo o ekonomski sposobnosti ponudnika:
– ponudnik pravna oseba predloži obrazec BON-1/P, izpolnjen in potrjen s strani
Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES);
– ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s
strani AJPES, ter potrdilo poslovne banke
o stanju na transakcijskem računu, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
do dneva sestave dokumenta ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjena, žigosana in s strani odgovorne osebe ponudnika podpisana izjava
ponudnika, da ima zaposlene, ki so sposobni izpolniti pogodbo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 16. 11. 2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko potencialni ponudniki dvignejo v vložišču naročnika, Miklošičeva 24,
Ljubljana, soba 51, pritličje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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. 1. 2006.
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: 16. 11. 2005
ob 11. uri; na sedežu naročnika, Miklošičeva
24, Ljubljana, soba 140.
VI.4) Dodatne informacije: pogodba
z izbranim ponudnikom bo sklenjena po
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pridobitvi soglasja ustanovitelja k postavki v ﬁnančnem načrtu 2006, v katerem so
predvidena sredstva za investicijo »Delna
nadzidava in rekonstrukcija podstrešja in
izvedba dvigal« in po sklenitvi pogodbe o
oddaji javnega naročila (gradbene pogodbe), sklenjene na podlagi javnega naročila
za gradnjo. Če bi ustanovitelj soglasje k
postavki v ﬁnančnem načrt 2006 glede nameravane investicije »Delna nadzidava in
rekonstrukcija podstrešja in izvedba dvigal«
odrekel, naročnik z izbranim ponudnikom ne
bo sklenil pogodbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 1373
Ob-29133/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KOPA Golnik, kontaktna oseba: Roman
Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, tel. 04/256-94-44, faks 04/256-94-42,
elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev pranja perila.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5 JN / 2005 – perilo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pranja perila za dve
letno obdobje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: KOPA Golnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od dneva obojestranskega podpisa pogodbe o oddaji naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60
dnevni plačilni rok od datuma izdaje računa.
Izvajalec bo račune za opravljene storitve
izstavljal mesečno do 5. dne v mesecu za
pretekli mesec.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju v
zvezi s podkupovanjem, potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, potrdilo sodišča, da ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije in vse ostalo kot izhaja iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 oziroma
BON 2 obrazec, za ﬁzične osebe napoved
za odmero davka od dohodkov za preteklo
leto potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke bank kjer ima ponudnik odprte
poslovne račune o solventnosti za obdobje
zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference v zadnjih 2 letih pred
oddajo ponudbe, seznam tehnične opreme,
seznam kadrov in vse ostale zahteve navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
– cena za eno letno obdobje,
– plačilni pogoji,
– reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do: 14. 11.
2005 do 14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 60 dni od navedenega roka za
sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki
se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 11. 2005
ob 12. uri; sejna soba na upravi KOPA Golnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
V1.4 Dodatne informacije: javno naročilo
se oddaja za obdobje dveh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
KOPA Golnik
Ob-29283/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559,
faks 01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskiskladrs.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 A-8.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-14-S/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve raziskav o narodnogorspodarskih učinkih Nacionalne stanovanjske
varčevalne sheme (NSVS) za obdobje
treh let (2006-2008).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.13.12.00-8.
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: 36 mesecev od oddaje naročila.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika za dejavnost, ki
je predmet razpisa,
– dokazilo, da pooblaščeni delavci niso
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali zaradi takega kaznivega dejanja niso bili
pravnomočno obsojeni,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
bile posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– računovodski izkazi za leto 2004, potrjeni s strani AJPES,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali postopku likvidaciji,
– dokazilo, da nima evidentiranih neporavnanih davkov prispevkov in drugih dajatev.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference ponudnika in raziskovalcev, ki bodo sodelovali pri raziskavi.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. reference ponudnika,
2. reference predlaganih strokovnjakov,
3. cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 23053-7/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 12. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na spletnih staneh
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada: www.stanovanjskiskladrs.si (javni razpisi/javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 12. 2005, do 10.
ure; ponudbo je potrebno oddati do navedenega roka na sedež naročnika.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 1. 2008.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 12. 2005
ob 10. uri; Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
Ljubljana (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: 24. 10. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-29284/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Živalski vrt Ljubljana, kontaktna oseba: Barbara Mihelič, Večna pot 70, 1000 Ljubljana, Slo-

venija, tel. 01/24-42-189, faks 01/24-42-185,
elektronska pošta: barbara.mihelic@zoo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 23.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 03 / 05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁzično varovanje na lokacijah Živalski
vrt Ljubljana in Zavetišče za zapuščene
živali Gmajnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Živalski vrt Ljubljana in
Zavetišče za zapuščene živali Gmajnice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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: Ur. l. RS,
št. 64 z dne 8. 7. 2005, Ob-5163/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 29. 11. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 11. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno. Na javnem odpiranju ponudb lahko
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sodelujejo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov, ki s seboj prinesejo pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 11. 2005
ob 12.30; Živalski vrt Ljubljana, Večna pot
70, Ljubljana.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Živalski vrt Ljubljana
Ob-29287/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Emilija Erent,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: eerent@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DARS, d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-22, faks 01/300-99-33,
elektronska pošta: hpleslic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
DARS, d.d., kontaktna oseba: Vložišče,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-99-67, faks 01/300-99-01, internetni
naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve IA-10.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 306/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba razvojno-raziskovalnih nalog s
področja vzdrževanja in upravljanja avtocest.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
73.11.00.00-6.
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:
Predmet javnega naročila je storitev (razvojno-raziskovalne naloge) s področja vzdrževanja in upravljanja avtocest, in sicer iz
naslednjih vsebinskih področij:
– razvoj storitev,
– obveščanje,
– upravljanje prometa in prometna varnost,
– javnomnenjske raziskave,
– informacijska tehnologija,
– upravljanje in ekonomika upravljanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
vrednosti 2,400.000 SIT za vse ponujene
sklope oziroma 240.000 SIT za posamezni
ponujeni sklop.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
naročnik ﬁnancira naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi določil
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vzorca pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1A-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 306/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 11. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti vsak delovni
dan od 8. do 12. ure po predhodno izvedenem plačilu na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000-0112292446.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 11. 2005
ob 10. uri; DARS, d.d., Izpostava LJubljana,
Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba – klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
DARS d.d.
Ob-29288/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting
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d.o.o., Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
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: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 6.a.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zavarovalne storitve – zavarovanje premoženja in oseb.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet JN je zavarovanje premoženja in
oseb: požarno in strojelomno zavarovanje ter zavarovanje računalnikov, zavarovanje gradbenih objektov, stanovanj,
opreme in drugih stvari, požarno zavarovanje zalog na ﬂotantni podlagi, izliv
vode in vodovodnih in odvodnih cevi,
udarec motornega vozila, ki ni last zavarovanca, indirektni udar strele v poslovnih prostorih, objestna dejanja na
gradbenih objektih, vlomsko zavarovanje, zavarovanje stekla, zavaroanje živali
z zdravljenjem (osnovna čreda), zavarovanje splošne odgovornosti, avtomobilska zavarovanja (tovorna vozila in osebni
avtomobili).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Gerbičeva 60, 1000
Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
66.33.62.00-6; dodatni predmet, glavni besednjak: 66.33.71.00-2; 66.33.70.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga 1 A – storitve:
številka kategorije 6a) zavarovalniške storitve.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovane storitve – zavarovanje premoženja in
oseb za potrebe Veterinarske fakultete Univezre v Ljubljani, za vse lokacije v Sloveniji
za obdobje treh let (od 1. 1. 2006 do 31. 12.
2008). Ocenjena vrednost znaša skupaj za
vse vrste zavarovanj 15 mio SIT na leto oziroma 45 mio SIT za obdobje treh let.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006, konec 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečno izstavljanje računov, rok plačila 30 dni
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po uradnem datumu prejema mesečnega
računa.
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 (izvajalcev) 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.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo poslovne banke,
– revizorjevo poročilo (mnenje) o računovodskih izkazih in letnem poročilu za zadnje
poslovno leto (2004),
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih v skladu s predpisi države, kjer ima
ponudnik 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:
– da zagotovi sklenitev za vse vrste razpisanih zavarovanj,
– da zagotovi sklenitev zavarovanja za
vse lokacije naročnika,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) 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: 5/5/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 12. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslov-
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ni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
31-2005, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2005, do 11.
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.
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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2005
ob 14. uri; Veterinarska fakulteta, Gerbičeva
60, 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: 24. 10. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Št. 36-7094/01
Ob-29293/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Duhovnik, univ. dipl. inž. arh., Zarnikova 3, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-14-32, faks
01/306-15-78, elektronska pošta: Mateja.Duhovnik@ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-2/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje svetovalnega inženiringa s
strokovnim nadzorom pri gradnji večstanovanjskih objektov A3, B1 in V1 v
funkcionalni enoti F3, MS 1/2 in MR 1/1
»Zelena jama« v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: svetovalni inženiring in strokovni nadzor pri gradnji 126 stanovanj.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 30 mesecev, začetek: januar
2005 in konec: junij 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5,000.000 SIT, veljavna 90 dni od odpiranja ponudb.
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.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja za opravljanje
dejavnosti razpisanih del.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON-1/P (zahteva se bonitetna ocena
najmanj 3C ali boljša);
2. potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti za zadnjih 6 mesecev pred predložitvijo ponudbe;
3. potrdilo o poravnanih obveznostih iz
naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti, v
skladu z veljavnimi predpisi RS.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: oseba s funkcijo odgovornega
nadzornika mora izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 86. člena ZGO-1, osebe s
funkcijami nadzornikov pa pogoje za odgovorne nadzornike posameznih del iz tretjega
odstavka 86. člena ZGO-1.
Obvezna dokazila so razvidna iz razpisnih pogojev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka:odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena 60%,
2. reference ponudnika za opravljanje
svetovalnega inženiringa 25%,
3. osebne reference strokovnih kadrov
15%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR-2/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 12. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo razpisne
dokumentacije se nakaže na TRR naročnika Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Ljubljana, št.: 01261-652 0972441 pri Banki
Slovenije, z obveznim pripisom: »Za razpisno dokumentacijo – Zelena jama – svetovalni inženiring«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno. Naročnik ni davčni
zavezanec.
Prevzemnik razpisne dokumentacije lahko po predhodnem dogovoru dobi na sedežu naročnika na vpogled PGD projektno
dokumentacijo za objekte A3, B1 in V1 v
funkcionalni enoti F3, MS 1/2 in MR 1/1
»Zelena jama«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 12. 2005 ali 37 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 3. 2006 ali 90 dni od dneva
odpiranja ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: kdorkoli, pripombe na
zapisnik lahko podajo le pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 12. 2005
ob 13. uri, Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana,
sejna soba, 3. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: rok za dodatne informacije je do vključno 25. 11. 2005.
Vprašanja se posreduje pisno po faksu na
št. 01/306-15-78 ali po elektronski pošti na
naslov: Mateja.Duhovnik@ljubljana.si, pod
šifro »Zelena jama-svetovalni inženiring«.
Odgovore na vprašanja bo naročnik posredoval pisno vsem ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Ljubljana
Št. 36007-001/2005
Ob-29304/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Irma Tancek, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-23-00, faks 04/511-23-01, elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si, internetni
naslov: www.skofjaloka.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 353-02/2002.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja ločenega sistema kanalizacije v
naselju Sv. Duh, 1. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: naselje Sv. Duh pri Škofji
Loki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja fekalne in meteorne kanalizacije v
skupni dolžini 3146 m iz PVC cevi ø 200,
300 in 400 mm, tlačni vod ø 90 mm dolžine
10 metrov iz PE cevi, tlačni vod ø 110 mm
dolžine 169 metrov iz PE cevi, z revizijskimi vodotesnimi montažnimi PEHD jaški ter
dvema črpališčema, izvedenima iz tipskega
okroglega vodotesnega montažnega prečrpalnega jaška iz AB ø 120 oziroma 150 cm,
z vgrajeno potopno črpalko.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudnik lahko ponudi izvedbo kanalizacije tudi iz drugačnega materiala (cevi,
jaški), kot je določen v projektni dokumentaciji, s tem, da bo za zamenjavo materiala potrebno pridobiti soglasje projektanta. Vendar
mora ponudnik v vsakem primeru oddati ponudbo tudi po osnovnem popisu iz razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec: šest mesecev po objavi
tega naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe predložiti bianco menico v
višini 9,000.000 SIT ali bančno garancijo za
resnost ponudbe v enakem znesku, izbra-
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ni ponudnik pa bo moral predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila 60 dni od prejema potrjene situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudniki morajo v
ponudbi navesti podizvajalce, ki morajo podpisati pristopno izjavo po vzorcu iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po 42. členu ZJN-1-UPB1 in zahtevah
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po 42.a členu
ZJN-1-UPB1 in zahtevah v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po 42.a členu ZJN-1-UPB1 in
zahtevah v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov ZGO-1-UPB1.
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) Ekonomska najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijski rok,
4. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 353-02/2002.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 11. 2005.
Cena: 30.000 SIT
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR pri Banki Slovenije, št. 01322-0100007116, sklic na št. 18
76228-7141009-35322002.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 11. 2005
ob 12. uri; mala sejna soba Občine Škofja
Loka, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Občina Škofja Loka
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-28901/05
Zaključek javnega razpisa
Skladno z določili 77. člena ZJN-1-UPB1
obveščamo vse ponudnike, ki so sodelovali pri javnem razpisu za blago, material in
oprema za gradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih vodov in naprav:
– SN ločilniki (PL) za zunanjo montažo,
– SN ločilniki progovni odklopni za zunanjo montažo (POL),
– SN prenapetostni odvodniki,
– NN prenapetostni odvodniki,
– izolatorji – podporni in zatezni (SN),
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 56 z
dne 10. 6. 2005, Ob-16010/05, da zaključujemo postopek javnega razpisa za oddajo
naročila, brez izbire najugodnejšega ponudnika in naročila ne oddamo.
Naročnik namerava postopek oddaje naročila začeti na novo.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-28927/05
Podaljšanje roka za oddajo ponudb
V zvezi z javnim razpisom za SN kabel
20 kV aluminij s prečno in vzdolžno zaporo,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85 z
dne 23. 9. 2005, Ob-25349/05, obveščamo,
da se podaljša rok za oddajo in odpiranje
ponudb, in sicer:
– ponudbo lahko ponudnik odda najkasneje do 27. 10. 2005 do 10. ure;
– javno odpiranje ponudb bo 27. 10.
2005 ob 11. uri;
– kraj oddaje in odpiranja ponudb ostane
isti, kot v objavi.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 2557/05
Ob-29311/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Srečo Grkman,
inž. elekroenergetike – tehnično področje, Irena Homovc Gačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna centrala), 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,

Stran

7868 /

Št.

95-96 / 28. 10. 2005

elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56/VI nadstropje, soba št. 16,
vsak delovni dan od 8. do 11. ure, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 36/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava tovornih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava tovornih vozil
je fco. avtopark naročnika Elektro Ljubljana,
d.d. na Podrečju v Domžalah.
Šifra NUTS: E038.
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: 6 kom.
tovornih vozil, skladno s tehničnimi razpisnimi pogoji v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1 mio SIT in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb, to je do 21. 3. 2006,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 80 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: Akt o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
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– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– pisna izjava ponudnika, da je pooblaščen za prodajo ponujenih tovornih vozil
v RS.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu
s predpisi RS, ki so v pristojnosti Davčne
uprave RS, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik pa
potrdila poslovnih bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o organizirani servisni službi ponujenih tovornih vozil
v RS.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani obliki,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (95%),
2. garancijska doba (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 36/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. 11. 2005, in
sicer vsak delovni dan od 8. do 11. ure.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št. 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-36, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 11. 2005 ali 28 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 21. 3. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 13. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 16. 11.
2005 do 13. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 2556/05
Ob-29310/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktni osebi: Mirko Koren, dipl. inž. grad.
– tehnično področje, Irena Homovc Gačnik
– splošno področje, Slovenska c. 56, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-40-00 (hišna
centrala), 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56/VI nadstropje, soba št. 16,
vsak delovni dan od 8. do 11. ure, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 32/05.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pokablitev obstoječih 35 in 20 kV daljnovodov iz RTP 110/20 kV Potoška vas
(gradbeni in elektro del).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Potoška vas.
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: razvidno iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvideni rok začetka del je mesec december 2005 in/ali konec v 3 mesecih
po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT in z veljavnostjo 120 dni od
odpiranja ponudb, tj. do 16. marca 2006,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano (če je potrebno): Pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
PI  redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje;
kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
se takšno dokazilo zahteva tudi zanj,
 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
 pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
 pisna izjava ponudnika o sprejemu
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
 dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne
starejše od 30 dni,
 BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za samostojnega podjetnika
potrdila poslovnih bank o njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT;
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),

Št.

– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama,
 pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. tč. 23. čl. ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki (če je potrebno)
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe,
PI  – dokument mora biti predložen tudi
za ev. podizvajalce.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
2. potrjene reference (10% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 32/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 16. novembra
2005, in sicer vsak delovni dan od 8. do
11. ure.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d. štev.:
06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-32-05, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. november
2005 ali 26 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 16. 3. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
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in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 11. 2005
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 11. 11.
2005 do 12. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 17/2005

Ob-28900/05
Zavrnitev ponudb

Naročnik Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, je v postopku javnega naročila za izvajanje posekov
podrastja pod elektroenergetskimi daljnovodi in napravami za 2. sklop, ki obsega
območje spodnje Gorenjske, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 56, z dne 10. 6.
2005, Ob-16128/05, sprejel odločitev o zavrnitvi obeh prispelih ponudb. Odločitev
temelji na 76. členu Zakona o javnih naročilih. Naročnik je prejel dve ponudbi, od
katerih je ena nepravilna, saj ne vsebuje
vseh v razpisni dokumentaciji zahtevanih
pogojev, druga ponudba pa je nesprejemljiva, saj ponudbena cena presega višino
zagotovljenih sredstev za predmetno javno
naročilo.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 2549/05
Ob-29309/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: mag. Mojca Supej
(tehnični del), Irena Homovc Gačnik (splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/230-43-20, 07/393-13-30,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delovnik med 8. in 11. uro, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20,
faks 01/432-40-74, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
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električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56, 6.
nadstropje, soba št. 16, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-20, faks 01/432-40-74,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storite: kategorija storitve: kategorija storitve: Priloga
IA, 06.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 24/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avtomobilsko zavarovanje in zavarovanje
delovnih strojev v obdobju 2006–2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: E038.
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: javni
razpis vsebuje naslednje vrste zavarovanj:
– zavarovanje avtomobilske odgovornosti,
– zavarovanje voznika (AO–plus),
– zavarovanje avtomobilskega kaska
(polno zavarovanje, delno zavarovanje in
dodatno strojelomno zavarovanje),
– nezgodno zavarovanje voznikov, potnikov in delavcev pri upravljanju in vožnji z
motornimi in drugimi vozili.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek: od 1. 1. 2006 in konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1 mio SIT in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb, t.j. do 21. marca 2006,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati
zadnje stanje,
– dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
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– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne
starejše od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1 mio SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– BON 2, ne starejši od 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o izpolnjevanju
pogojev za redno servisiranje razpisanih zavarovanj,
– pisna izjava ponudnika o plačilu zavarovalne premije,
– pisna izjava ponudnika o poročanju o
izplačanih zavarovalninah in odškodninah,
– pisna izjava ponudnika o izplačilu zavarovalnine.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– izpolnjen obrazec “Ugotavljanje sposobnosti ponudnika”,
– izpolnjen obrazec “Ponudbeni predračun” v zahtevani obliki,
– izpolnjeno vsaj eno referenčno potrdilo o zavarovanju vozil in delovnih strojev v
višini najmanj 1.300,000.000 SIT v zadnjih
treh letih (2003-2005),
– potrjen vzorec pogodbe.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Predpisi s področja zavarovalništva.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena (100% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 24/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 21. novembra
2005, vsak delovnik med 8. in 11. uro.
Cena: 5.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-24-04, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 11. 2005 ali 28 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 21. 3. 2006 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 11. 2005
ob 11. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju druž-

be Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56
v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene
so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo
posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku posredovani do
16. 11. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-29318/05
Popravek
V javnem odprtem enostopenjskem projektnem natečaju za oblikovanje objektov in
dopolnitev krajinske ureditve v naravnem
rezervatu Škocjanski zatok, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005,
Ob-21963/05, se popravi točka IV.3.3) in se
pravilno glasi:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 11. 2005 osebno: na
dan oddaje do 14. ure v tajništvu DOPPS,
Tržaška cesta 2, Ljubljana ali po pošti na
isti naslov. Pri oddaji po državni pošti s
priporočeno pošiljko velja žig oddaje.
Društvo za opazovanje in proučevanje
ptic Slovenije DOPPS, v sodelovanju
z Zbornico za arhitekturo in prostor
Slovenije

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 961-12/05
Ob-28681/05
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:
30.21.70.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-12/05.
II.5) Kratek opis: dobava potrošnega materiala za tiskalnike in magnetne enote.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,000.000 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. 961-12/05: Mladinska knjiga trgovina d.d., kontaktna oseba:
Mirjam Potočnik, Slovenska c. 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-05-400,
faks 01/58-87-462, elektronska pošta: mirjam.potocnik@mk-trgovina.si, internetni naslov: www.mladinska.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,955.214,52 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: 961-12/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 67 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19510/05.
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: 18. 10. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-28793/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: Bojan Rebevšek,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: bojan.rebevsek@gov.si, internetni naslov: http://www.mszs.si/slo/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-393/2005.
II.5) Kratek opis: nakup strežnikov za
aplikacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: FMC d.o.o., Letališka 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-59-00, faks 01/520-59-80, internetni
naslov: http://www.fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,480.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-393/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 74 z dne 5. 8. 2005,
Ob-21850/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Št.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 404-08-452/2005-8
Ob-28866/05
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,
Vojkova cesta 55, 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-369/2005-PSP.
II.5) Kratek opis: predmet naročila je dobava HP-UNIX strežniške opreme s pripadajočo opremo ter izvedba storitve inštalacije opreme v strežniške omare.
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: 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-369/2005-PSP:
S&T Hermes Plus d.d., kontaktna oseba:
Tomaž Vrabič, 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
28,859.031,39 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:
404-08-452/2005-8.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 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: 20. 10. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 666/05
Ob-28871/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, kontaktna oseba: Služba za javna naročila, Zaloška
cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.5) Kratek opis: nakup strojne in programske opreme za masovno elektronsko arhiviranje dokumentov z izdelavo
varnostnih kopij dokumentov na mikroﬁlmu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,333.333,33 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. 39/05 – Nakup strojne
in programske opreme za masovno elektronsko arhiviranje dokumentov z izdelavo
varnostnih kopij dokumentov na mikroﬁlmu:
Mikrocop, d.o.o., Šmartinska 134a, 1000
Ljubljana, Slovenija, faks 01/587-42-99.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31.554.528 SIT.
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.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; z dne 29. 7. 2005, Ob-21021/05.
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: 20. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-28880/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Matjaž Uhan, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-85-61, faks 478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.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: OMNM-5/2001-32.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 61,675.000 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. OMNM-5/2001-32: Liko
Pris d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Pugelj,
Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-64-00, faks 01/750-64-24, elektronska pošta: milos.pugelj@likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 961.300 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. OMNM-5/2001-32: Gambit
trade d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Šinkovec, Savska cesta 3a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/437-63-33, faks 01/437-44-85,
elektronska pošta: info@gambit.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,993.824 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. OMNM-5/2001-32:
Marand Inženiring d.o.o., kontaktna oseba:
Andrej Marčič, Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/283-33-77, faks
01/283-33-88, elektronska pošta: info@marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,225.500 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. OMNM-5/2001-32:
SRC.SI d.o.o., kontaktna oseba: Boris Kikelj, Tržaška 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks 01/423-41-73,
elektronska pošta: mitja.svet@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,328.208,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMNM-5/2001-32: Unistar
LC d.o.o., kontaktna oseba: Miran Boštic,
Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/475-55-02, faks 01/475-56-00, elektronska pošta: razpisi@unistarlc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,029.077,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-28881/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Matjaž Uhan, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-85-61, faks 478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.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: OMNM-5/2001-33.
II.5) Kratek opis: dobava, konﬁguracija, namestitev in garancijsko vzdrževanje
komunikacijske opreme Cisco.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. OMNM-5/2001-33:
NIL d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Paldauf,
Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-65-00, faks 01/474-65-01, elektronska pošta: prodaja@nil.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,317.160,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 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: 18. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-28882/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba:
Matjaž Uhan, Tržaška 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 478-85-65, faks 478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://www.mju.gov.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: OMLM-6/2003-1.
II.5) Kratek opis: izgradnja lokalne računalniške mreže za potrebe naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 95,000.000 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. OMLM-6/2003-1: Smart
Com d.o.o., kontaktna oseba: Filip Remškar, direktor, Brnčičeva 45, 1001 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/561-016-06,
faks 01/561-15-71, elektronska pošta: Pavel.cvirn@smart-com.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 51,027.669,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:
24. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-28886/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janja Špiler,

Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-275, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 30 23 20 00-4.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme za potrebe Fakultete za logistiko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 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. 2/VVB: Comtron d.o.o.,
kontaktna oseba: Radovoj Jelen, Tržaška cesta 21, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/30-03-500, faks 02/30-03-550, elektronska pošta: Prodaja.ing@comtron.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 14,938.380
SIT, najvišja ponudba 15,968.756,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03-37/2005
O601.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21730/05 z dne 5. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2005.
Občina Krško
Ob-28977/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS,
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branka Abramović-Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: Branka.abramovic @gov.si, internetni naslov: www.mszs.si.
II.1) Vrsta javnega naročil: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-B 404-01-12/2005.
II.5) Kratek opis: dobava blaga – simulatorji za učilnico Računalniško podprte
tehnologije v strojnih šolah v Republiki
Sloveniji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV-B 404-01-12/2005:
Decca d.o.o., kontaktna oseba: Dragan
Egelič, Kolodvorska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-34-52, faks 01/433-20-40,
elektronska pošta: info@decca.si, internetni
naslov: www.decca.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,477.817,11 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu
določil
naročnik:
JNVV-B
404-01-12/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 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: 13. 10. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 668/05
Ob-28978/05
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, elektronska
pošta: javna.naroc3@kclj.si.
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:
15.10.00.00-9.
II.5) Kratek opis: nakup mesa, mesnih
izdelkov, perutnine in rib – po posameznih
sklopih – 12 sklopov.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 181,184.436 SIT brez DDV;
196,585.113 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
Na podlagi navedenih meril iz razpisne
dokumentacije predmetnega javnega naročila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50/05: 1., 6., 7. in 9. sklop:
MIP d.d., Nova Gorica, Panovška cesta 1,
5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
120,578.520 SIT brez DDV; 130,827.694,20
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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50/05: 3., 4. in 5. sklop:
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): pogodbena cena 32,938.021,80
SIT brez DDV; 35,737.753,60 SIT z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 50/05: 11. in 12. sklop:
Mariva Marikultura d.o.o., Liminjanska 111,
6320 Portorož, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 3,062.400
SIT brez DDV; 3,322.704 SIT z DDV.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 56 z dne 10. 6.
2005, Ob-16111/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo za 2., 8. in
10. sklop predmetnega javnega naročila v
skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1
ni bilo oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-29119/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Marjan Sušelj,
Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-324, elektronska pošta:
Marjan.suselj@zzzs.si, mirjana.miljkovic-logar@zzzs.si, anka.bolka@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DIR-KARTICE-004/05-B.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava kartic zdravstvenega zavarovanja, profesionalnih zdravstvenih
kartic, dobava čipov (modulov) za kartice
zdravstvenega zavarovanja, vgradnja čipov v kartice zdravstvenega zavarovanja
ter svetovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
znaša 161,000.000 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. način in dinamika plačila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. DIR-KARTICE-004/05B: Gemplus, SA, kontaktna oseba: Xavier
Giandominici, Avenue du Pic de Bertagne,
Parc d’Activité de Gemenos, 13420 Gemenos, Francija, tel. +331/4/648-20-00, faks
+331/4/648-20-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 166,251.296,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: DIR-KARTICE-004/05-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

95-96 / 28. 10. 2005 /

Stran

7873

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-29121/05
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, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsek@posta.si.
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:
34.13.60.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 36-2005/JNB.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja lahkih in srednjih dostavnih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 260,422.000 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. 36/B: Renault Nissan Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Igor Kastelic, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe 223,935.000
SIT; najnižja ponudba 137,071.156 SIT, najvišja ponudba 223,935.000 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. 36/B: Avto Triglav, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjan Kovač, Dunajska
122, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): vrednost pogodbe 50,001.633
SIT; najnižja ponudba 137,071.156 SIT, najvišja ponudba 223,935.000 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: 36/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11238/05 z dne 22. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 430-80/2005
Ob-29271/05
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, Štefano-
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va ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.41.21.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo
in vključitev telekomunikacijskih IP/ISDN
vozlišč ﬁksnega govornega omrežja,
430-80/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava in vključitev telekomunikacijskih IP/ISDN vozlišč ﬁksnega govornega omrežja MNZ-Policije in izvedba
šolanja za predmetno opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 310,416.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 430-80/2005:
Sinfonika d.o.o., kontaktna oseba: Robert Bumbar, Motnica 7, 1236 Trzin,
Slovenija, tel. +386/1/588-71-84, faks
+386/1/588-71-90, elektronska pošta: Robert.Bumbar@sinfonika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 274,655.990,35 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: 430-80/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 54 z dne 3. 6.
2005, Ob-15529/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Schengenski izvedbeni načrt – PSF0516.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 433-01-22/2005/11
Ob-29282/05
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: Vesna Zupančič Klarič, Župančičeva 3, 1502
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-63-14,
faks 01/369-63-19, elektronska pošta: vesna.zupancic@mf-rs.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
22.40.00.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 22.22.11 Nove znamke;
kolki, čeki, bankovci ipd.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01-22/2005.
II.5) Kratek opis: tisk in dobava tobačnih znamk.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01-22/2005: Cetis,
d.d., kontaktna oseba: Mihela Colnarič, Čopova ulica 24, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-78-533, faks 03/42-78-841, elektronska pošta: mihela.colnaric@cetis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,665.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 433-01-22/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-29299/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Neža Planinšič,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.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: OMPK-9/2002-4.
II.5) Kratek opis: nabava čitalcev pametnih kartic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,300.000 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. OMPK-9/2002-4: Crea storitve in svetovanje d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Roman Puhek, Tivolska cesta 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-66-81,
faks 01/518-66-82, elektronska pošta: info@crea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,995.620 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 14. 1. 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: 20. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-29300/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktna oseba: Stanko Tomšič, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 07/306-31-00, faks 07/363-74-02, elektronska pošta: tomsic@komunala-metlika.si,
internetni naslov: www.metlika.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: naprava za dehidracijo blata na centralni čistilni napravi Metlika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,000.000 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. 35206-2/2005: Sezam
d.o.o., kontaktna oseba: Roman Jurički, Grčarjeva ulica 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/491-86-90, faks 03/491-86-91, elektronska pošta: sezam.bioclere@siol.net, internetni naslov: www.sezamcelje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,383.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 258, Ob–21986 z dne 12. 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: 18. 10. 2005.
Občina Metlika
Ob-29313/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja šola Zagorje, kontaktna oseba:
Irena Groboljšek, Cesta zmage 5, 1410
Zagorje, Slovenija, tel. 03/565-54-02,
faks 03/565-54-10, elektronska pošta: irena.groboljsek@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1-81-2005.
II.5) Kratek opis: javni razpis za dobavo
prehrambenega blaga po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
I. kruh in pekovsko pecivo – 9,200.000
SIT,
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II. brezalkoholne pijače – 8,050.000
SIT,
III. mleko in mlečni izdelki – 7,300.000
SIT,
IV. meso in mesni izdelki – 1,120.000
SIT,
V. sveže sadje in zelenjava – 600.000
SIT,
VI. splošno prehrambeno blago –
7,400.000 SIT,
VII. zmrznjeno in konzervirano sadje in
zelenjava – 150.000 SIT,
VIII. jajca – 50.000 SIT,
IX. dišave, začimbe in dodatki jedem
– 100.000 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 predhodno objavo:
(a) nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-81-2005 I.: Klasje Celje
d.d., kontaktna oseba: Brina Rečnik, Resljeva ulica 18, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-15-22, faks 03/426-15-21, elektronska pošta: prodaja@klasje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,191.237,30 SIT;
2. najnižja cena.
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. 1-81-2005 III.: Ljubljanske
mlekarne d.d., kontaktna oseba: Petra Alič,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-15-01, faks 01/588-18-86, elektronska pošta: info@mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,788.781,95 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-81/2005 II.: Mercator
d.d., kontaktna oseba: Trope Srečo, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,174.738,39 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. 1-81-2005-IV.: Kmetijska
zadruga Laško z.o.o., kontaktna oseba: Karel Krarel, Kidričeva ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel. 03/734-43-50, faks 03/734-43-66,
elektronska pošta: kz-laško@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,102.801 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. 1-81-2005 V.: ERA-SV

Št.

d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 458.670 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. 1-81-2005 VI.: ERA-SV
d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Darvi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,537.116,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-81-2005 VII.: ERA-SV
d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-10, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 248.950,60 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. 1-81-2005 VIII.: Kmetijska zadruga Laško z.o.o., kontaktna oseba: Karel Krarel, Kidričeva ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/734-43-50, faks
03/734-43-66.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25.200 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-81-2005 IX.: ERA-SV
d.o.o., kontaktna oseba: Doroteja Štimulak, Ob Dravi 3A, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/788-00-100, faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 450.367 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. 1-81-2005 I.: Pekarna Postojna d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Čelogoj, Kolodvorska 5C, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/700-08-10, faks 05/700-08-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,033.318,40 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. 1-81-2005 IV.: Litijska mesarija d.d., kontaktna oseba: Tomaž Gradišek, Slatna 1, 1275 Šmartno, Slovenija, tel.
01/898-75-85, faks 01/898-75-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,093.130 SIT;
2. najnižja ponudba.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1-81-2005.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2010.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005,
Ob-17410/05.
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: 21. 10. 2005.
Srednja šola Zagorje

Gradnje
Ob-28792/05
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, elektronska pošta: ljubo.milic@portoroz-airport.si,
internetni naslov: www.portoroz-airport.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.230.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005-G.
II.5) Kratek opis: obnova svetlobno navigacijskih sistemov na manevrskih površinah in ploščadi letališča Portorož.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2005-G:
Elektroinstalacije – Bidovec Janez s.p., kontaktna oseba: Janez Bidovec, Zg. Gameljne
24/a, 1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija, tel.
04/28-025-25, faks 04/28-025-10, elektronska pošta: janez@elbi.si, internetni naslov:
www.elbi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,633.821,81 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65 z dne 15. 7. 2005,
Ob-19804/05.
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: 18. 10. 2005.
Aerodrom Portorož d.o.o.
Št. 556/2005
Ob-28868/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: József Mursics, Trg ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/577-62-82,
faks +386/2/578-94-09, elektronska pošta:
jozsef.mursic@siol.net, internetni naslov:
www.lendava.si.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2000/SI/16/P/PE/002/2.
II.5) Kratek opis: projekt »Kanalizacija
Lendava – II. faza« vključuje izgradnjo
novih kanalizacij v skupni izmeri približno 12 km, vključno s pripadajočimi
objekti kot so jaški in črpališča. Izgradnja bo potekala v bližnjih naseljih (Kot,
Kapca, Gaberje, Gornji Lakoš in Dolnji
Lakoš).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 596,213.172,06 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena,
2. tehnična izvedba projekta,
3. reference ponudnika,
4. reference ključnega osebja.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2000/SI/16/P/PE/002/2:
SGP Pomgrad d.d., kontaktna oseba: Tadej
Ružič, Bakovska ulica 31, 9000 Murska sobota, Slovenija, tel. +386/2/534-18-51, faks
+386/2/534-18-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 541,441.404,17 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: 2000/SI/16/P/PE/
002/2.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1577/05, z dne 21. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: EU – Kohezijski
sklad (projekt: Kanalizacija Lendava – II.
faza, št. projekta: 2000/SI/16/P/PE/002/2).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Občina Lendava
Ob-28870/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, Mestna uprava,
kontaktna oseba: Marjan Blassin, univ.
dipl. ek., inž. grad., Ul. heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-414,
faks 02/25-26-551, elektronska pošta: marjan.blassin@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): razred 50, skupina 500,
502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35213-05/2005-0801/MB.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

II.5) Kratek opis: izgradnja sekundarne
kanalizacije Bresternica I. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35213-05/2005-0801/MB:
Nigrad JKP d.d., Zagrebška cesta 30, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 84,285.184,41 SIT,
najvišja ponudba 102,640.706 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:
35213-05/2005-0801/MB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-28873/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.33.11.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-041/2005-E-ODP/G.
II.5) Kratek opis: zamenjava strojnice
BW jug s pripadajočim CNS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
150,000.000 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. RTV-041/2005-E-ODP/G:
Proair d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Cerar,
Zoisova 5, Vir, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/729-21-35, faks 01/729-21-36, elektronska pošta: proair@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
140,433.814,50 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-041/2005E-ODP/G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005, Ob-21154/05.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je prejel dve
ponudbi, od tega samo eno pravilno.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 110-1/05
Ob-28883/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.40.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000245.
II.5) Kratek opis: AC Maribor–Lenart: 1.
in 2. etapa od km 0+000 do km 5+000 in
AC Zrkovska–Pesnica od km 13+500 do
km 16+300.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20.260,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. SCT+Primorje+GIZ
Gradis+CMC, kontaktna oseba: Stanislav
Černe, univ. dipl. inž. grad., Slovenska 56,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11.398,692.402,21
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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2004/00585.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-13761/05 z dne 20. 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: 21. 10. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-28887/05
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) 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): 500.1.
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II.5) Kratek opis: sanacija odlagališča
Spodnji Stari Grad.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
95,000.000 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. 5/VV: Kostak, komunalno stavbno podjetje, d.d., kontaktna oseba: Radovan Tkalec, Leskovška cesta 2a,
2870 Krško, Slovenija, tel. 07/48-17-235,
faks 07/48-17-252, elektronska pošta: nizke.gradnje@kostak.si, internetni naslov:
www.kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudbena cena
71,561.830 SIT (brez DDV), najvišja ponudbena cena 197,417.925 SIT (brez DDV).
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:
61,000.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03-89/2003
O604.
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; Ob-10130/05 z dne 15. 4. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 10. 2005.
Občina Krško
Ob-28891/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RS
Ministrstvo za pravosodje, kontaktna oseba:
Tadej Weilguny, Zupančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-54-25, elektronska pošta: gp.mp@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: sanacija fasade na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: (brez
DDV): 121,666.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena 90%,
splošni garancijski rok za skrite napake 5%,
garancijski rok glede morebitnih napak v
izdelavi 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
neuspešen javni razpis.
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: da; Uradni list RS, št. 79 z dne 26. 8.
2005, Ob-22695/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-28976/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ruše, kontaktna oseba: Bojana Fideršek, dipl. upr. org., Trg vstaje 11, 2342
Ruše, Slovenija, tel. 02/669-06-40, faks
02/669-06-47, elektronska pošta: Bojana.ﬁdersek@ruse.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: delna prenova Zdravstvene Postaje Ruše: gradbena, obrtniška, strojno inštalacijska in elektro inštalacijska dela.
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. 414-04-007/05: Stavbar
Gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Miroslav
Temnik, u.d.i.g., Industrijska ul. 13, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/228-57-00, faks
02/251-99-74, elektronska pošta: stabvar@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,056.277,93 SIT.
Valuta: 90 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22217/05.
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: 21. 10. 2005.
Občina Ruše
Št. 011-04-2/2005
Ob-28990/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste Postojna – Razdrto, R2/0306.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,000.000 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. A-21: Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,798.263 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 20-21 z dne 4. 3.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28991/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
G1-3/0318 Petanjci–Tišina: gradbena
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,000.000 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. A-26: Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 107,934.775 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28992/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev ceste
G1-3/315 Lenart–Benedikt.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,333.333 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. A-26: Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
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 47,834.700 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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28993/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev Dobliče–
Sv. Ana–Stari Trg.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,200.000 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. A-112: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,901.563 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28994/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45233120-6.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
Trava – Podplanina, R3-653/1364, stac.
od km 16,425 do km 18,438.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 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. A-27: CGP d.d., Novo mesto – vodilni partner in SCT d.d. – partner,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 121,427.222 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28995/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste R1-210/111 Gorenja vas–Trebija – IV.
faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 180,000.000 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. A-29: Cestno podjetje
Kranj d.d. – vodilni partner, Rekon d.o.o.
Ivančna Gorica – partner, Jezerska 20, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 179,393.112 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28996/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45221110-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Dobel v Tropovcih na
R1-235.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-030: Alpine Mayreder
Bau GmbH, Mariborska 86, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 55,726.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28997/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45221114-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija mostu čez Boben v Hrastniku na cesti
G2-108/1186.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-031: MAP Trade d.o.o.,
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Špindlerjeva c. 2c, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,353.813 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28998/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/2.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Vršič” na cesti R1-206/1028 Vršič–Trenta
v km 3.780.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-024: CPG d.d., Industrijska c. 2, Kromberk, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,097.173 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-28999/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/2.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Plešivec” na cesti R3-696/7919 v km 6,750.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,166.666 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. A-028: Ceste mostovi Celje d.d., Špindlerjeva c. 2c, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,434.218 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-29000/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/2.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Stara
vas” na cesti R1-219/1242 Bizeljsko–Čatež v km 4,920.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-023: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,822.336 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-29001/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/2.
II.5) Kratek opis: sanacija brežin
“Sodražica–Loški potok” na cesti
R3-653/1363 v km 2,000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,333.334 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. A-124: Puh d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,450.923 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-29002/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
4543100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/2.
II.5) Kratek opis: zavarovanje cestnih
brežin “Renke” na cesti G2-108/1183 Litija–Zagorje v km 11,940 in v km 13,180.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125,000.000 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:
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javno naročilo št. A-102: Puh d.d., Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 123,806.095 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 58 z dne 17. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-29003/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/2.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu “Bohinjska Bela” na cesti R1-209/1089 v km
6,3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,833.334 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. A-37: Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40,248.488 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 30-31 z dne 25. 3.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-29004/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/2.
II.5) Kratek opis: sanacija brežin “Zala”
na cesti G2-102/1034 Sp. Idrija–Godovič
od km 5,760 do km 6,030.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,166.667 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. A-40: CPG d.d., Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,216.699 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 33-34 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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-29120/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bovec, kontaktna oseba: Milojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks
05/384-19-15, elektronska pošta: Obcina.gospodarstvo@bovec.si, internetni naslov: www.bovec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
Rupa v Bovcu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,000.000 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. 403-08-03/05-2: CPG
d.d. Nova Gorica, Industrijska cesta 2, 5000
Kromberk, Slovenija, tel. 05/33-84-800,
faks 05/33-48-804, elektronska pošta: info@cpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,245.039,76 SIT;
najnižja ponudba 48,245.039,76 SIT, najvišja ponudba 50,823.143,45 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-22773/05.

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: 24. 10. 2005.
Občina Bovec
Št. 36007-001/2005
Ob-29131/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Škofja Loka, kontaktna oseba: Mojca Šmid, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/511-23-00, faks 04/511-23-01, elektronska pošta: obcina@skofjaloka.si, internetni
naslov: www.skofjaloka.si.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 353-11/1998.
II.5) Kratek opis: izgradnja primarnega vodovoda v naselju Puštal pri Škofji
Loki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 130,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ponudbena cena (75 točk),
– rok izvedbe del (6 točk),
– garancijska doba (10 točk),
– reference (4 točke),
– rok plačila (5 točk).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 353-11/1998: Rudis d.d.
Trbovlje, kontaktna oseba: Zdravko Bočko,
Trg revolucije 25b, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/561-21-00, faks 03/561-21-40,
elektronska pošta: rudis@rudis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 134,190.963 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22120/05 z dne 12. 8. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 10. 2005.
Občina Škofja Loka
Št.2.2.-3962/05
Ob-29292/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Zvezdana Dolenec, gr. inž., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-45-86, faks 01/291-48-22, elektronska pošta: zvezdana.dolenec@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka 03INV.
II.5) Kratek opis: obnova ograjnih elementov in robnih vencev na mostovih
na železniški progi Maribor – Prevalje
– državna meja:
– kamniti obokan viadukt v km 13-572
preko potoka Lobnica in dveh lokalnih cest
(Ruše),
– kamniti obokan viadukt v km 44+155
preko potoka Vuhreščice (Vuhred),
– kamniti obokan viadukt v km 51+171
preko potoka Crkvenice in dveh lokalnih
cest (Vuzenica).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 56,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. višina ponudbene cene 80%,
2. usposobljenost strokovnega kadra
20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 03-INV: Rafael, Gradbena dejavnost d.o.o., kontaktna oseba: Rafael Drstvenšek, Savska cesta 24, 8290
Sevnica, Slovenija, tel. 07/816-07-30, faks
07/816-07-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,715.354,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 2.2.-3962/05
Ob-29294/05
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: Andreja Kastelic, dipl. grad. inž., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-45-82, faks 01/291-48-22, elektronska pošta: andreja.kastelic@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka 05INV.
II.5) Kratek opis: obnova strehe postajnega poslopja Jesenice – peronski nadstrešek.
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:
1. višina ponudbene cene 80%,
2. usposobljenost strokovnega kadra
10%,
3. reference 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05-INV: Komin inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Gabrijelčič,
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-04-30, faks 01/583-04-31,
elektronska pošta: komin@komin.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,038.690,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Št. 2.2.-3962/05
Ob-29296/05
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: Andreja Kastelic, dipl. grad. inž., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/291-24-79, faks 01/291-29-24, elektronska pošta: dusan.hojsak@tirnet.net.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka 06INV.
II.5) Kratek opis: obnova bakrene strehe na železniškem postajnem poslopju
Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. višina ponudbene cene 75%,
2. usposobljenost strokovnega kadra
10%,
3. reference 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05-INV: Komin inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Gabrijelčič,
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-04-30, faks 01/583-04-31,
elektronska pošta: komin@komin.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,794.981 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 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: 24. 10. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.
Ob-29421/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šempeter – Vrtojba, kontaktna oseba: Bogdan Nemec, Cesta Goriške fronte
11, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/335-10-00, faks 05/335-10-07, elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net, internetni naslov: www.sempeter-vrtojba.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: lokalna cesta na območju
»Ceport« v Šempetru pri Gorici.
II.5) Kratek opis: ureditev obstoječe lokalne ceste na območju »Ceport« v Šem-
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petru pri Gorici, ki zajema ureditev ceste
ob kompleksu Ceport in Bratuževe ulice,
pločnika ob objektih in parkirne niše ob
Ceportu ter dveh uvozov k Mercatorju.
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. 032-03-10/2005: Cestno
podjetje Gorica d.d., kontaktna oseba: Teja
Črv, Industrijska cesta 2, Kromberk, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/338-48-00,
faks 05/338-48-02, elektronska pošta: info@cpg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 32,209.424,98 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:
5. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 74 z dne 5. 8.
2005, Ob-21805/05.
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: 18. 10. 2005.
Občina Šempter – Vrtojba

Storitve
Št. 4751
Ob-28791/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Trbovlje d.o.o., kontaktna oseba:
Mravlje Januša, univ. dipl. ekon., Savinjska cesta 11a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-53-102, faks 03/56-27-592, elektronska pošta: janusa.mravlje@komunala-trbovlje.si, internetni naslov: www.komunala-trbovlje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/05S.
II.5) Kratek opis: čiščenje kanalizacije
in greznic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/05 S: Grameh
Franc Zupanc s.p., kontaktna oseba: Franc
Zupanc, Šmarjeta pri Celju 74, 3211 Škofja vas, Slovenija, tel. 03/54-14-900, faks
03/54-14-900.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,359.560 SIT;
najnižja ponudba 18,359.560 SIT, najvišja
ponudba 25,936.150 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/05 S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 10. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 78 z dne 20. 8. 2005,
Ob-22498/05.
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: 18. 10. 2005.
Komunala Trbovlje d.o.o.
Ob-28867/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 5-1A.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 32.55.11.00-1, dodatni predmet:
32.55.23.30-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: operater mobilne telefonije.
II.5) Kratek opis: operater mobilne telefonije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja ponudbena vrednost.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 68-2005/JNS.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
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.7) Drugi podatki: naročnik je zaključil
postopek naročanja, ker ni prejel nobene
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-28874/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-91,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.70.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-044/2005-1L-ODP/S.
II.5) Kratek opis: najem kombi prevozov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
25,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-044/2005-1LODP/S: Prevozi Fortuna-Peter Fortuna s.p.,
kontaktna oseba: Fortuna Alojzija, Ul. bratov
Martinec 23, 1108 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/42-71-630.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-044/2005-1L-ODP/S:
Štimbi d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Šeme,
Pod gozdom c.II/1, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 041/420-622, faks 01/787-21-64,
elektronska pošta: stimbi@siol.net.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-044/2005-1L-ODP/S:
Prevoz stvari in oseb Korenin Janez s.p.,
kontaktna oseba: Ivan Šeme, Grič 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/25-64-710, faks
01/25-64-710.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-044/2005-1LODP/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22093/05.
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: 20. 10. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-28878/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Nadja Zapušek,
Cankarjeva 4, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: nadja.zapusek@zvkds-slo.si, internetni naslov: http://www.zvkds-slo.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorije storitve od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 92.52.12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2005-1.
II.5) Kratek opis: izvedba zaščitnih arheoloških izkopavanj na območju gradnje avtocest v Republiki Sloveniji na arheoloških najdiščih: Luka Koper, Dolenje
Kronovo, Ledine in Na Dolinje.
II.6) Ocenjena vrednost: 140 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 85%,
– reference ponudnika – 5%,
– reference terenske ekipe – 5%,
– oprema – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2005-1/9 Luka
Koper: Univerza na Primorskem, Znan-

stveno-raziskovalno središče Koper, kontaktna oseba: Mitja Guštin, Garibaldijeva
1, 6000 Koper, Slovenija, tel. 041/427-796,
faks 01/241-15-96, elektronska pošta:
mitja.gustin@zrs-kp.si, internetni naslov:
www.zrs-kp.si.
V.1.2)Podatki o vrednosti pogodbe (brez
DDV): cena 18,765.453,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 1,333.267 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2005-1/10 Dolenje
Kronovo: PJP d.o.o., kontaktna oseba: Primož Predan, Trg svobode 26, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel. 041/696-737,
faks 02/843-11-47, elektronska pošta: primoz.predan@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,408.320 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): 5,203.200 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2005-1/11 Ledine:
Gorenjski muzej in (A&T d.n.o.), kontaktna
oseba: Barbara Ravnik–Toman, Tomšičeva
44, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-13-950,
faks 04/20-13-951, elektronska pošta: info@gorenjski-muzej.si, internetni naslov:
www.gorenjski-muzej.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 82,142.849,23 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. JN-2005-1/12 Na Dolinje:
Gorenjski muzej in (A&T d.n.o.), kontaktna
oseba: Barbara Ravnik–Toman, Tomšičeva
44, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-13-950,
faks 04/20-13-951, elektronska pošta: info@gorenjski-muzej.si, internetni naslov:
www.gorenjski-muzej.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,750.112,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
sukcesivno v septembru in oktobru 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; objavljena je bila I. faza omejenega
postopka; Uradni list RS, št. 10 z dne 4. 2.
2005, Ob-2824/05; Uradno glasilo EU, objava št. S 20-019790 z dne 28. 1. 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: 19. 10. 2005.
Zavod za varstvo
kulturne dediščine Slovenije
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Ob-28885/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Selnica ob Dravi, kontaktna oseba: Slobodan Tatalovič, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenija, tel. 02/67-30-202,
faks 02/67-30-214, elektronska pošta: obcina.selnica@triera.net, internetni naslov:
www.selnica.si.
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.5) Kratek opis: podelitev koncesije
za opravljanje pokopališke dejavnosti v
Občini Selnica ob Dravi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponujena koncesijska dajatev,
– cenik,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005: Slovo – Igor Eferl,
s.p., kontaktna oseba: Igor Eferl, Spodnji
Boč 32/f, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenija,
tel. 041/729-613.
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:
24. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-17428/05 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: 17. 10. 2005.
Občina Selnica ob Dravi
Ob-29098/05
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: nakup ACL licenc.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 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: povezani z zaščito izključnih
pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN14/05-ACL: ACL Europe NV-SA, kontaktna oseba: Gert Vansevenant, Ringlaan 39, 1853 Strombeek-Bever,
Belgija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 98.855 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-29101/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-21-36, faks 01/478-21-61, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 008/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: izdelava, personalizacija in dobava službenih izkaznic ter
izdelava in dobava obrazcev, ovojnic in
embalaže, povezanih z izkaznicami.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: Mirage Holography Studio d.o.o., Jedinščica 45, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-31-700,
faks 07/39-31-703, elektronska pošta: mirage@mirage-hs.si,
internetni
naslov:
www.mirage-hs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 954.500 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: 008/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 72 z dne 29. 7. 2005,
Ob-20833/05.
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: 19. 10. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-29102/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 24.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
80.42.80.00-0.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 014/2005 MZZ.
II.5) Kratek opis: izvedba jezikovnih tečajev za uslužbence MZZ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): do 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Panteon College
d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Toporišič,
Vojkova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/280-32-20, faks 01/280-32-30, elektronska pošta: info@panteon.si, internetni naslov: http://www.panteon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 244.416 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: 014/2005 MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 9. 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: 19. 10. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-29118/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Barbara Gašperlin, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 74.70.13.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 433-01/7-2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je čiščenje prostorov na lokacijah v
okviru carinskega urada Brežice, Celje,
Dravograd, Koper, Ljubljana, Murska Sobota in Sežana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT za obdobje od 1. 1.
2006 do 31. 12. 2007.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 433-01/7-2004: sklop št.
1 – Carinski urad Brežice, Celje, Ljubljana,
Murska Sobota in Sežana: Čistoča d.o.o.,
kontaktne osebe: Danijel Sever, Ranko Šmigoc in Robert Lah, Ljubljanska cesta 12f,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/560-31-00, faks
01/560-31-19, elektronska pošta: info@cistoca.si, internet naslov: www.cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): cena najnižje ponudbe za
čiščenje prostorov:
– v Carinskem uradu Brežice znaša
35,064.628,68 SIT brez DDV,
– v Carinskem uradu Celje 15,282.123,96
SIT brez DDV,
–v
Carinskem
uradu
Ljubljana
12,955.040,71 SIT brez DDV,
– v Carinskem uradu Murska Sobota
11,113.412,89 SIT brez DDV in
– v Carinskem uradu Sežana 26,537.592
SIT brez DDV.
Cena najvišje ponudbe za čiščenje prostorov:
– v Carinskem uradu Brežice znaša
36,128.732,40 SIT brez DDV,
– v Carinskem uradu Celje 15,830.138,75
SIT brez DDV,
–v
Carinskem
uradu
Ljubljana
13,450.280,50 SIT brez DDV,
– v Carinskem uradu Murska Sobota
11,502.758,40 SIT brez DDV in
–v
Carinskem
uradu
Sežana
27,357.877,20 SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 433-01/7-2005: sklop
št. 2 – Carinski urad Dravograd in Koper:
Intel Servis d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Suša, Mušičeva ulica 15, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/373-15-10, faks
07/373-15-19, elektronska pošta: info@intel-servis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena najnižje ponudbe za čiščenje prostorov:
– v Carinskem uradu Dravograd
3,493.584,43 SIT brez DDV,
–v
Carinskem
uradu
Koper
16,213.740,67 SIT brez DDV.
Cena najvišje ponudbe za čiščenje prostorov:
– v Carinskem uradu Dravograd
3,602.427,84 SIT brez DDV,
–v
Carinskem
uradu
Koper
17,705.675,98 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:
433-01/7-12/2005/0530-001.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 82 z dne 9. 9. 2005,
str. 6628; ES: 2005/S 173-172011 z dne
8. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 24. 10. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Carinska uprava RS,
Generalni carinski urad
Št. 403-33/2005
Ob-29272/05
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.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 23.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 87305.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ﬁzično varovanje objektov
na Kotnikovi 8 in Jeranovi 14 v Ljubljani,
403-33/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je ﬁzično varovanje objektov na Kotnikovi 8 in Jeranovi 14 v Ljubljani z vsem
pripadajočim premoženjem, in sicer:
– sklop 1: Izvajanje ﬁzičnega varovanja
objekta na Kotnikovi 8, Ljubljana,
– sklop 2 Izvajanje ﬁzičnega varovanja
objekta na Jeranovi 14, Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in ﬁnančno stanje ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 403-33/2005 (sklopa 1 in 2): Varnost Rival d.o.o., kontaktna
oseba: Franc Štrukelj, Staničeva 41, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/431-02-58,
faks +386/1/432-22-13, elektronska pošta:
Franc.Strukelj@varnostljubljana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52,384.800 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-33/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 17-18 z dne 25. 2.
2005, Ob-5200/05.
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: 19. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-31/2005
Ob-29273/05
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: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.31.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za servisiranje birotehnične opreme (fotokopirnih strojev, ki je po poteku garancijskega roka),
430-31/2005.

II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je servisiranje birotehnične opreme
(fotokopirnih strojev, ki je po poteku garancijskega roka, ki obsega naslednja
sklopa:
– sklop 1: servisiranje fotokopirnih strojev znamke Canon,
– sklop 2: servisiranje fotokopirnih strojev znamke Minolta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85,625.000 SIT (za dve leti).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno in urejenost sistema kakovosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-31/2005 (sklop 2):
Konica Minolta d.o.o., Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,952.270 SIT (okvirna
dveletna ponudbena vrednost).
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: 430-31/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1 (za sklop
2).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 50 z dne 20. 5.
2005, Ob-13906/05.
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: 21. 10. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-29295/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Neža Planinšič,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMIS.IT-3/2005.
II.5) Kratek opis: izbira usposobljenih
kandidatov za izvajanja storitev planiranja in razvoja informacijskih sistemov za
podporo delovnim področjem organov
državne uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5.000,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: merila za oddajo
konkretnega naročila bodo določena v vsaki
posamezni drugi fazi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. OMIS.IT-3/2005: kandidati,
katerim je bila priznana sposobnost so razvidni iz tabele, ki je priloga tega obvestila.
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Maop,
Arctur,
13,
RRC,
IBM,
Logos,
Comland,
24,
ISA.IT,
29,
Marand,
SRC.SI

13,
RRC,
IBM,
24,
29,
Marand,
SRC.SI

4

5

Igea,
29,
Marand

29,
Marand

Maop,
Oracle,
Logos,
Comland,
24,
ISA.IT,
29,
Genis

7,
IBM,
29,
Genis,
SRC.SI

Maop,
Arctur,
13,
IBM,
Oracle,
Comland,
24,
29,
Genis,
Halcom,
Hermes,
Marand,
SRC.SI
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SRC.SI
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SRC.SI

7,
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SRC.SI
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SRC.SI

Maop,
7,
Arctur,
13,
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IBM,
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29,
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Siemens,
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SRC.SI
13,
RRC,
IBM,
24,
29,
Genis,
Hermes,
Marand,
SRC.SI
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24,
Genis,
Hermes,
Marand,
SRC.SI
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29,
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* 7 - skupna ponudba: org. TeND, Imagine, Normacom
* 13 - skupna ponudba: Ixtlan team d.o.o., Gambit Trade d.o.o.
* 24 - skupna ponudba: ZZI d.o.o., Alcad d.o.o.
* 29 - skupna ponudba: S & T Hermes Plus d.d., Skupina Atlantis d.o.o.
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Kategorija IS
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1000 Ljubljana

2000 Maribor

Miklav�eva 7

Stegne 7

Koprska 94

Letališka cesta 32

Industrijska cesta 5

Šmartinska cesta 152G

Jamova 39

Ravbarjeva ulica 13

Savska cesta 3a

Jadranska 21

Trg Republike 3

IMAGINE družba za ra�unalniški inženiring
d.o.o.

NORMACOM storitve in trgovina d.o.o.

8. IGEA d.o.o.

9. FMC distribucija in ra�unalniške storitve
d.o.o.

10. ARCTUR Ra�unalniški inženiring d.o.o.

11. IDS Scheer Poslovne in informacijske
rešitve d.o.o.

12. INSTITUT ''JOŽEF STEFAN''

13. Ixtlan Team d.o.o.

Gambit Trade d.o.o.

14. RRC Ra�unalniške storitve d.d.

15. IBM Slovenija d.o.o. Podjetje za
proizvodnjo marketing in storitve d.o.o.

Dunajska cesta 156

19. Oracle Software d.o.o.

20. Logos podjetje za ra�unalniški inženiring Ulica Mirka Vadnova 8
Kranj d.o.o.

1000 Ljubljana

Teslova 30

18. K & S CONSULTING Svetovanje in
projektiranje v informatiki d.o.o.
4000 Kranj

1000 Ljubljana

4000 Kranj

16. INFONET KRANJ d.o.o.podjetje za
informacijsko svetovanje inženiring in
trgovino

04/201 34 20

01/588 88 00

01/477 66 35

04/280 09 00

01/479 66 00

01/477 85 24

01/437 44 85

01/300 29 00

01/577 39 00

01/58747 11

05/302 20 42

01/520 59 00

01/200-76-00

01/511 39 70

02/421 21 11

02/250 57 50

01/542 53 13

01/244 42 00

Telefon

04/201 34 22

01/588 88 01

01/477 66 35

04 /280 09 10

01/479 66 01

01/425 52 29

01/300 29 10

01/423 54 99

01/587 47 12

05/302 20 42

01/520 59 80

01/256-78-67

01/511 39 71

02/421 21 10

02/250 57 60

01/542 43 28

01/244 42 23

Telefaks

logos@logos.si

Info_si@oracle.com

janez.kotar@ks-con.si

info@infonet.si

tomaz.lukancic@si.ibm.com

zoran.bosnic@rrc.si

info@ixtlan-team.si

matjaz.gams@ijs.si

info@ids-sheer.si

web@arctur.si

info@fmc.si

info@tend.org

info@maop.si

firma@b2-ic.si

e-mail

Št.

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

5000 Nova Gorica

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

2000 Maribor

7. org. TeND družba za proizvodnjo trgovino Ulica heroja Šaranovica
posredništvo svetovanje in storitve d.o.o.
37

Moškriceva 39

5. MAOP ra�unalniški inženiring d.o.o.
Ljubljana

Kraj
1000 Ljubljana

Naslov

2. B2 izobraževanje in informacijske storitve Tržaška cesta 42
d.o.o.

Kandidat

OMIS.IT-3/2005 - podatki o kandidatih
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Zgornja Bistrica 4

Alcad d.o.o.

1000 Ljubljana
1000 Ljubljana

Gregor�i�eva 7

Šlandrova 2

Šlandrova 2

Gosposvetska cesta 84

Podvine 36

Tržaška 40

Tržaška 118

Bratislavska 5

27. ISA.IT izobraževanje svetovanje
aplikacije informacijske tehnologije d.o.o.

28. OMEGA CONSULT projektni
management d.o.o.

29. S & T Hermes Plus d.d.

Skupina Atlantis d.o.o.

31. Agenda komunikacijski in informacijski
inženiring d.o.o.

32. Oria Computers d.o.o. PODJETJE ZA
RA�UNALNIŠKI INŽENIRING
SVETOVANJE IN TRGOVINO

33. GENIS d.o.o.

34. HALCOM Informatika d.o.o.

35. SIEMENS Trgovsko in storitveno
podjetje d.o.o.
1000 Ljubljana

Cesta v Mestni log 55

Tržaška 116

38. Marand inženiring d.o.o.

39. SRC.SI sistemske integracije d.o.o.

1001 Ljubljana

1000 Ljubljana

36. Hermes Softlab programska oprema d.d Litijska 51

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

1000 Ljubljana

01/242 80 00

01/283 33 77

01/586 52 00

01/474 62 26

01/200 33 40

04/251 93 00

01/580 55 40

02/234 08 60

01/589 52 20

01/589 52 00

01/200 01 70

01/439 66 00

02/220 02 28

01/423 41 73

01/28 33 88

01/586 52 70

01/474 62 26???

01/200 33 56

04/251 93 15

01/580 55 41

02/234 08 54

01/589 52 30

01/589 52 01

01/200 01 84

01/439 66 25

02/228 02 29

mitja.svet@src.si

info@marand.si

info@hermes.si

Igor.ljubin@siemens.com

mateja.omahen@halcom.si

andrej.naraks@oria.si

atlantis-info@snt.si

info@snt.si

omega.consult@omegaconsult.si

milos.toni@isa-it.si

info@buyitc.si

info@gisdata.si

info@comland.si

e-mail

95-96 / 28. 10. 2005

1410 Zagorje ob Savi

2000 Maribor

1231 Ljubljana –
�rnu�e

1231 Ljubljana �rnu�e

2000 Maribor

26. BuyITC inovativne internet rešitve d.o.o. Loška ulica 10

01/530 33 40

01/520 39 10

01/43 80 159

Telefaks

Št.

01/530 33 00

01/520 39 00

01/43 80 140

Telefon

7888 /

2310 Slovenska
Bistrica

1000 Ljubljana

Pot k sejmiš�u 33

24. ZZI d.o.o.

1000 Ljubljana
1000 Ljubljana

Kotnikova ulica 30

21. Comland razvoj informacijskih rešitev
d.o.o.

Kraj

23. GISDATA družba za geoinformacijske
tehnologije sisteme in storitve d.o.o.

Naslov

Kandidat

Stran

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 3. 2005 (v delih A4, C4, E4, F1, F4, J1,
J4 – 12. 4. 2005).
VI.4) Število prejetih ponudb: 41.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-585/05 z dne 14. 1. 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: 20. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-29297/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Neža Planinšič,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: OMMK-CRPRSP-10/2003-3.
II.5) Kratek opis: storitve podpore tiskanju dokumentov za projekt MR&nRSP.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,000.000 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. OMMK-CRPRSP-10/2003-3: Genis d.o.o., kontaktna
oseba: Stane Štefančič, Tržaška 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 04/251-93-00,
faks 04/251-93-15, elektronska pošta: stane.stefancic@genis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,280.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 14. 1. 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: 20. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-29298/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in
upravne procese, kontaktna oseba: Neža Planinšič, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni
naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: OMMK-CRPRSP-10/2003-4.
II.5) Kratek opis: integracija projekta
MRRSP (informatizacija matičnega registra) s projektom MRVL (Register vozil).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 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. OMMK-CRPRSP-10/2003-4: Genis d.o.o., kontaktna
oseba: Stane Štefančič, Tržaška 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 04/251-93-00,
faks 04/251-93-15, elektronska pošta: stane.stefancic@genis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,480.960,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 14. 1. 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: 20. 10. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 1704/05
Ob-29305/05
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: 19.
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: JN9/05-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 25.000 m3
naftnih derivatov – 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. JN9/05-REZ:
AGIP Deutschland GmbH, kontaktna oseba: Roland Christophel, Sonnenstraße
23, G-80331 München, Zvezna republika Nemčija, tel. 0049/89/59-07-272, faks
0049/89/59-07-52-72, elektronska pošta:
roland.christophel@agip.de, internetni naslov: www.agip.de.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 10. 2005.
ZORD Slovenija

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Ob-28906/05
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, elektronska pošta: ljubo.milic@portoroz-airport.si,
internetni naslov: www.portoroz-airport.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 45.230.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02/2005-G.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za obnovo maneverskih površin in ploščadi.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 02/2005-G.
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.8) Drugi podatki: na podlagi 77. člena
ZJN-1 je naročnik zavrnil vse ponudbe, prispele na predmetno javno naročilo za oba
razpisana sklopa, saj na podlagi prejetih
ponudb in na podlagi obstoječih speciﬁkacij
predmetov javnega naročila, javnega naročila za obnovo manevrskih površin in ploščadi, ni mogel oddati.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 10. 2005.
Aerodrom Portorož d.o.o.

Javni razpisi
Št. 1607/2005

Ob-28928/05

Podaljšanje roka
za oddajo ponudbe
V javnem razpisu za subvencioniranje programov pripravništva in zaposlitev
iskalcev zaposlitve v Občini Divača za leto
2005/06, objavljenem v Uradnem listu RS,
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št. 84 z dne 16. 9. 2005, Ob-24844/05, se
spremeni 9. točka, ki se po novem glasi:
9. Rok za predložitev vlog in način dostave vlog: rok za predložitev vlog je do 31. 12.
2005. Vloge se bodo obravnavale mesečno
do porabe sredstev.
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis Subvencioniranje zaposlovanja«
osebno ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen
pošiljatelj.
Odpiranje vlog ne bo javno.
O izboru in višini sredstev, dobljenih na
tem razpisu, bodo vlagatelji pisno obveščeni.
Občina Divača
Št. 474/05
Ob-29426/05
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. 93/05) in s Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02
in 25/04) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področjih umetnosti in knjige, ki jih bo v letu
2006 soﬁnancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 7,
oznaka JPR7-UK-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa, razpisna področja in
cilji razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje kulturnih projektov nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij, katerih programi niso bili
izbrani na javnem pozivu JP1 2005-2006;
javnih zavodov, ki v letu 2005 niso neposredno pozvani k predložitvi programa dela
in ﬁnančnega načrta za leto 2006 s strani
ministrstva ter posameznikov, ki delujejo na
področjih umetnosti in knjige. Razpis se nanaša na naslednja področja ustvarjanja in
posredovanja javnih kulturnih dobrin: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti,
vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti in knjiga.
Ministrstvo za kulturo bo kulturne projekte na področju umetnosti in knjige v letu
2006 podpiralo v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: podpiranje konkurenčnih,
kakovostnih, prepoznavnih in prodornih
projektov v domačem in mednarodnem
kulturnem prostoru, povečanje dostopnosti
in obsega posameznih projektov, programsko in poslovno sodelovanje med javnim
in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji, podpiranje mednarodno uveljavljenih in proﬁliranih festivalov
in prireditev, podpora razpršenosti javnih
kulturnih dobrin po celotnem ozemlju Republike Slovenije, postopno vzpostavljanje
širše zastavljenih kulturnih središč v posameznih regijah in vzpostavljanje ostalih
kulturniških mrež.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizaci-
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je, ki delujejo na razpisnih področjih. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja kulture
ali humanističnih znanosti. Posamezniki so
avtorji, ki delujejo na razpisnih področjih.
Samozaposleni na področju kulture so ﬁzične osebe, vpisane v razvid ministrstva in
delujejo na razpisnih področjih.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi organizatorja, producenta ali založnika, ki poslovno in vsebinsko
predstavlja in zastopa kulturno organizacijo
oziroma posameznik v vlogi avtorja.
Posamezno področje razpisa se deli na
ločena podpodročja, ki so vsebinsko opredeljena (denimo: glasbena umetnost – organizacija festivalov; organizacija koncertnih
ciklov itd.; uprizoritvene umetnosti – produkcija in postprodukcija v Sloveniji; mednarodna gostovanja itd.).
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2006. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Neposredna podpora ustvarjalcem (posameznikom) je namenjena zagotavljanju
spodbudnih pogojev za delo samozaposlenih na področjih kulture in mobilnosti samozaposlenih umetnikov na razpisnih področjih. Projektni razpis omogoča dodelitev
delovnih štipendij ali soﬁnanciranje rezidenčnih udeležb posameznikov v tujini.
Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta ne sme presegati 70%
predvidenih stroškov. Izjeme so projekti z
naslednjih podpodročij: festivali, cikli, mednarodno sodelovanje in mednarodna gostovanja, kjer zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne
sme presegati 50% predvidenih stroškov;
naročila izvirnih glasbenih del in koreograﬁj
(do 100%, gl. razpisno dokumentacijo!) ter
delovne štipendije, kjer je višina sredstev
2,500.000 SIT bruto za posamično štipendijo in rezidenčne udeležbe, kjer je možna
višina dodeljenih sredstev do 500.000 SIT
bruto na posamično udeležbo.
V primeru, da je predlagatelj projekta posameznik, lahko zaprosi le za soﬁnanciranje
svoje avtorske storitve (avtorski honorar).
Izjemi sta podpodročji: delovne štipendije in
rezidenčne udeležbe.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Osnovna razpisna področja
3.1. Uprizoritvene umetnosti: projektni
razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v Sloveniji, mednarodna gostovanja in rezidenčne udeležbe.
3.2. Glasbene umetnosti: projektni razpis obsega naslednja podpodročja: glasbena produkcija in postprodukcija v Sloveniji,
organizacija festivalov in koncertnih ciklov,
glasbeno založništvo (izdaja na nosilcih
zvoka, notne izdaje), naročila izvirnih glasbenih del in koreograﬁj, gostovanja v mednarodnem prostoru, podporni projekti na področju glasbenih umetnosti (tekmovanja in
nagrade), delovne štipendije in rezidenčne
udeležbe.
3.3. Vizualne umetnosti: projektni razpis
obsega naslednja podpodročja: organizacija
razstavnih projektov v Sloveniji, organizacija
festivalov, mednarodno sodelovanje, delovne štipendije in rezidenčne udeležbe.

3.4. Intermedijske umetnosti: projektni
razpis obsega naslednja podpodročja: produkcija in postprodukcija v Sloveniji, mednarodno sodelovanje in rezidenčne udeležbe.
3.5 Knjiga: projektni razpis obsega naslednja podpodročja: izdaja knjig, prevodi
v tuje jezike, izdaja revij, razvijanje bralne
kulture, literarni festivali – literarne prireditve, mednarodni projekti in delovne štipendije.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da kot javni zavodi v letu 2005 niso
neposredno pozvani k predložitvi programa
dela in ﬁnančnega načrta za leto 2006 s
strani ministrstva ali da kot izvajalci javnih
kulturnih programov niso bili izbrani na javnem pozivu JP1 2005-2006;
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji (obvezno dokazilo:
kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska
oziroma potrdila upravne enote ali izpiska
AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu in ustanove na
področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila;
– ali so posamezniki, ki delujejo na razpisanih področjih (obvezno dokazilo: seznam
del na razpisnem področju!) in imajo stalno
prebivališče v RS. Izjema so posamezniki
na področju knjige, kjer lahko kandidirajo
tudi prevajalci s stalnim prebivališčem v tujini, ki prevajajo dela slovenskih avtorjev s
področja kulture v tuje jezike (obvezno dokazilo: seznam prevedenih slovenskih del v
tuje jezike);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2006 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka Ministrstva za kulturo v letih 2004
in 2005, izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so
opredeljena v razpisni dokumentaciji na posameznih področjih;
– ne prijavljajo projektov, ki so bili v letu
2005 oziroma za leto 2006 že izbrani na katerem od javnih pozivov ali razpisov ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija za posamezna razpisna področja in podpodročja (obvezna dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev so
navedena v razpisni dokumentaciji!).
4.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih
uslužbencev imenuje minister za področja,
ki so predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog ne-
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upravičenih predlagateljev ter nepopolnih in
prepoznih vlog.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni Odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2005
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
5. Razpisni kriteriji
5.1. Splošni razpisni kriteriji:
Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev
in podizvajalcev;
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– predvidena dostopnost (število obiskovalcev, bralcev, udeležencev) in predvideni
številčni doseg po načelu teritorialnosti (slovenski kulturni prostor, evropsko občinstvo,
svetovno občinstvo);
– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;
– stopnja izvedljivosti projekta;
– stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– glede na obseg in vsebino realno
ovrednoten in uravnotežen projekt;
– projekt, ki mu ni moč pripisati namena
ustvarjanja dobička.
5.2. Prednostni razpisni kriteriji po razpisnih področjih:
Ministrstvo za kulturo bo iz sredstev za
mednarodno promocijo vrhunske slovenske kulture dodatno soﬁnanciralo projekte
na vseh področjih razpisa, ki izpolnjujejo
naslednje kriterije:
– gostovanja v naslednjih prioritetnih državah: Avstrija, Finska, Francija, Nemčija,
Italija, Španija, Češka, Madžarska, Portugalska,
– gostovanja, v katera organizator iz tujine (pobudnik) vloži več kot 50% vseh potrebnih sredstev.
5.2.1 Uprizoritvene umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
5.2.1.1 Podpodročje produkcija in postprodukcija:
– se pripravljajo v koprodukciji z javnimi
zavodi oziroma nepridobitnimi organizacijami,
– se pripravljajo v koprodukciji s tujimi
producenti,
– premorejo izdelan načrt postprodukcije
z izvedbo izven kraja nastanka.
5.2.2 Glasbene umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– izkazujejo visoko zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti,
– izpostavljajo skrb za arhiviranje glasbene dediščine in/ali za medijsko posredo-
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vanje glasbenih dogodkov in del (zagotavljanje primerne dostopnosti),
– zagotavljajo razpršenost vrhunskih
glasbenih vsebin po področjih, kjer je kakovostne tovrstne ponudbe premalo.
5.2.3 Vizualne umetnosti:
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– so usmerjeni v organiziranje razstav
in drugih prireditev s konceptualno razdelanimi vsebinami ali v produkcije avtorskih
projektov,
– se pripravljajo v soorganizaciji z javnimi zavodi oziroma nepridobitnimi organizacijami,
– izkazujejo visoko stopnjo ustvarjalnosti
na področju sodobne umetnosti,
– vključujejo mednarodno sodelovanje,
– se dogajajo znotraj prepoznavnih in izvirnih konceptov prireditelja,
– izkazujejo sodobne študijske pristope
in interdisciplinarnost,
– zagotavljajo neposredno podporo
ustvarjalcem v obliki razstavnin (v smiselnem razmerju s celotno vrednostjo projekta).
5.2.4 Intermedijske umetnosti
Prednostno bodo obravnavani projekti, ki:
– zagotavljajo vpetost projektov v mednarodnem prostoru,
– problematizirajo aktualne pojave na
področju digitalne kulture,
– izkazujejo interdisciplinarne in raziskovalne pristope.
5.2.5 Knjiga
Prednostni kriteriji:
5.2.5.1 Podpodročje izdaja knjig:
– objavljanje kritiško-analitičnih knjižnih
izdaj o literaturi in umetnosti na splošno,
– zagotavljanje dostopnosti knjige v knjigarnah in knjižnicah na celotnem območju
Slovenije in širše, v skupnem slovenskem
kulturnem prostoru, ter ustrezna promocija
knjige,
– stimulativno vrednotenje avtorskega
dela.
5.2.5.2 Podpodročje izdaja revij:
– širina generacijskega spektra avtorjev,
ki objavljajo v reviji,
– zagotavljanje dostopnosti revije v knjigarnah in knjižnicah v skupnem slovenskem
kulturnem prostoru,
– za mladinske revije: estetska skladnost
besedilnega in likovnega dela revije,
– stimulativno vrednotenje avtorskega
dela.
5.2.5.3 Podpodročje prevodi v tuji jezik:
– uveljavljenost in ugled tujega založnika, ki bo knjigo izdal,
– reference prevajalca pri prevajanju del
v tuji jezik,
– prednostno bodo obravnavani predlogi
prevodov v angleščino in francoščino.
5.2.5.4 Podpodročje razvijanje bralne
kulture:
– načrtna usmerjenost v razvijanje bralne kulture na nacionalni ravni,
– ustreznost vsebinske in didaktične zasnove projekta glede na ciljno občinstvo,
– povezovanje s splošnimi knjižnicami in
drugimi akterji, ki delujejo na področju razvijanja bralne kulture.
5.2.5.5 Podpodročje literarni festivali, literarne prireditve, simpoziji in mednarodni
projekti:
– načrtnost in sistematičnost uveljavljanja slovenske literature in humanistike v
mednarodnem prostoru,
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– pestrost programa, sodelovanje več
založnikov in vključenost avtorjev, ki svoja
dela objavljajo pri več založnikih,
– izvedba celostne predstavitve slovenskega leposlovja in humanistike na knjižnih
sejmih v tujini.
5.3. Za delovne štipendije in rezidenčne
udeležbe se v postopku presoje smiselno
uporabljajo splošni kriteriji. Višina ﬁnanciranja rezidenčne udeležbe je odvisna tudi od
kriterijev: destinacija in trajanje rezidence
v tujini.
6. Uporaba kriterijev
6.1. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
prednostni razpisni kriteriji za posamezna
razpisna področja so v sklopih ovrednoteni
s točkami. Najvišje število prejetih točk za
projekt je 100 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine
prejetih točk za posamezen projekt (od 81
do 100 točk), pri čemer je možno število
točk za splošne razpisne kriterije, navedene pod točko 5.1, 70 točk, za prednostne
razpisne kriterije, navedene pod točko 5.2,
pa 30 točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni
lestvici: vrhunsko (od 96 do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk), nezadovoljivo
(do 80 točk).
6.2. Za posamezno delovno štipendijo
in rezidenčno udeležbo je najvišje število
prejetih točk 100 točk. Izbrani bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni
oziroma ovrednoteni višje. Ocenjevanje bo
potekalo opisno, kot sledi iz točke 6.1.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 7 (JPR7-UK-2006) je:
376,000.000 SIT. Okvirne razpisne vrednosti po razpisnih področjih so naslednje:
7.1. Uprizoritvene umetnosti: 39,000.000
SIT, od tega za 3 rezidenčne udeležbe skupaj do 1,500.000 SIT bruto.
7.2. Glasbene umetnosti: 100,000.000
SIT, od tega za 3 delovne štipendije skupaj
7,500.000 SIT bruto in za 5 rezidenčnih udeležb skupaj do 2,500.000 SIT bruto.
7.3. Vizualne umetnosti: 68,000.000
SIT, od tega za 9 delovnih štipendij skupaj
22,500.000 SIT bruto in za 5 rezidenčnih
udeležb skupaj do 2,500.000 bruto.
7.4. Intermedijske umetnosti: 9,000.000
SIT, od tega za 2 rezidenčni udeležbi skupaj
do 1,000.000 SIT bruto.
7.5. Knjiga: 160,000.000 SIT, od tega
za okvirno 5 delovnih štipendij 12,500.000
SIT bruto.
8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2006 in 2007.
9. Razpisni rok: razpis se začne 28. 10.
2005 in zaključi 30. 11. 2005.
10. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– opredelitev razpisnega področja in
podpodročij z navodili, navedbo posebnih
pogojev, posebnih kriterijev in obveznih prilog,
– prijavni obrazci 1 (obrazci po podpodročjih),
– prijavni obrazec 2 (izjava o realizaciji in
izpolnjevanju pogojev).
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Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-2,
– ustrezno dokazilo, navedeno v drugi
oziroma tretji alineji točke 4.1,
– zahtevane obvezne priloge za posamezna razpisna področja oziroma podpodročja.
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.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse druge podatke, povezane 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.
11. Oddaja in dostava predlogov
11.1. Vloga mora biti izpolnjena na
ustreznih razpisnih obrazcih za posamezno področje oziroma podpodročje in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja več projektov na
posamezno področje ali podpodročje, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana – do 30. 11. 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 7 z oznako JPR7-UK-2006 in
z obvezno navedbo osnovnega razpisnega
področja in podpodročja (npr. Knjiga – Izdaja revij). Pri delovnih štipendijah oziroma
rezidenčnih udeležbah je obvezna navedba
razpisnega področja (npr. Delovna štipendija – Glasbene umetnosti). Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
11.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 11. 2005 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba,
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog,
– vloge, ki so nepopolne.
12. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– uprizoritvene
umetnosti:
Uros.Korencan@gov.si;
– glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Bervar@gov.si;
– vizualne umetnosti: Judita.Krivec-Dragan@gov.si;
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– intermedijske umetnosti: Vilma.StritofCretnik@gov.si;
– knjiga: Biserka.Močnik@gov.si (podpodročja izdaje knjige, delovne štipendije, literarni festivali, literarne prireditve, simpoziji in
mednarodni projekti ter prevodi v tuji jezik),
Natasa.Bucik@gov.si (podpodročji razvijanje bralne kulture in revije).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na
pristojne uslužbence ministrstva v času od
28. 10. 2005 do 25. 11. 2005 oziroma se
udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, po
naslednjem urniku:
– uprizoritvene umetnosti: 8. 11. 2005 ob
10. uri;
– glasbene umetnosti: 8. 11. 2005 ob 11.
uri;
– vizualne umetnosti: 8. 11. 2005 ob 12.
uri;
– intermedijske umetnosti: 8. 11. 2005
ob 14. uri;
– knjiga: 10. 11. 2005 ob 12. uri.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko tudi seznanijo
z razpisno dokumentacijo oziroma vpogledajo vanjo na vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod
10. točko.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo
5. 12. 2005.
Ministrstvo bo izbralo predloge za soﬁnanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 474/05
Ob-29427/05
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 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02 in
25/04) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni
razpis za izbor kulturnih projektov
na področju delovanja knjigarn, ki jih
bo v letu 2006 ﬁnancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo
(v nadaljevanju: razpis 4,
oznaka JPR4-KG-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
ﬁnanciranje kulturnih projektov nevladnih in
zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, gospodarskih družb in javnih
zavodov, ki jih ministrstvo ne bo neposredno pozvalo k predložitvi programa dela in
ﬁnančnega načrta za leto 2006 s strani ministrstva. Razpis se nanaša na spodbujanje
ustvarjanja in posredovanja javnih kulturnih
dobrin na področju delovanja knjigarn (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov

Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije
ter zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki delujejo na razpisnem področju. Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za
opravljanje javne službe s področja kulture
ali humanističnih znanosti (v nadaljevanju:
upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta, organizator ali nosilec dejavnosti knjigarne.
Soorganizator je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako v
zasnovo, kot tudi v izvedbo in ﬁnanciranje
projekta. Finančna soudeležba domače pravne osebe ne sme vključevati tistih stroškov,
ki bodo v letu 2006 predvidoma in za isti
namen ﬁnancirani iz državnega proračuna,
namenjenega kulturi.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta ne sme presegati višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (posebni pogoji!).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Soﬁnanciranje je namenjeno izvajanju
programov knjigarn, katerih dejavnost je
v javnem interesu na področju kulture in
prispeva k trajnejšemu zadovoljevanju kulturnih potreb in zagotavljanju dostopnosti
založniške produkcije s področij izvirnega
in prevodnega leposlovja ter humanistike
in revij s področja kulture, umetnosti in humanistike. Soﬁnanciranje je namenjeno tudi
izvajanju tistih dejavnosti knjigarn, ki načrtno
in sistematično prispevajo k razvijanju bralne kulture in promociji branja. Soﬁnanciranje
programov knjigarn je omejeno na naslednje
vsebinske sklope:
1. promocija knjigarne,
2. promocija knjig in avtorjev,
3. razvijanje bralne kulture,
4. odkupi knjig s področja leposlovja in
humanistike.
Prvi sklop ciljev razpisa je spodbuditi
dostopnost raznovrstne, kakovostne in zahtevnejše knjižne in revialne produkcije v
knjigarnah na kar najširšem področju Slovenije in na skupnem slovenskem kulturnem
prostoru, s poudarkom na izvirni sodobni
slovenski ustvarjalnosti. Konkretni dolgoročnejši cilji podpore knjigarniški mreži so:
1. dvig števila krajev nad 5000 prebivalcev (v Sloveniji jih je 100), v katerih delujejo
knjigarne, s 44 v letu 2005 na najmanj 48 v
letu 2006,
2. povečanje deleža vseh knjig, prodanih
v knjigarnah, s 30% v letu 2004 na 35% do
leta 2006.
Drugi sklop ciljev razpisa je spodbuditi
razvijanje projektov s področja bralne kulture, promocije avtorjev in branja ter promocijo
knjigarne, s katerimi se knjigarne oblikujejo
v pomembna kulturna središča, katerih dejavnost je v javnem interesu, ter na ta način
pomembno prispevajo k dvigu bralne kulture
v svojem okolju. Leta 2006 bo posebna pozornost namenjena predstavitvi programov
kulturnih revij, cilj je povečati prodano nakla-
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do teh revij in zagotoviti njihovo dostopnost
na celotnem območju Slovenije.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe, ki so registrirane za
opravljanje knjigotrške dejavnosti na področju Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: kopija veljavnega izpiska iz registra,
iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti – v primeru,
da ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost!);
– da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne presega najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki je
opredeljena v razpisni dokumentaciji (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja o nepreseganju ﬁnančnega deleža in
najvišje možne zaprošene vsote);
– v primeru načrtovane soorganizacije
ali soprodukcije posameznega projekta priložijo naslednje obvezno dokazilo: ustrezno
originalno zagotovilo odgovorne osebe partnerja o njegovi ﬁnančni udeležbi;
– ne prijavljajo projektov oziroma vsebin,
s katerimi kandidirajo ali so že bili izbrani
v okviru javnega poziva za soﬁnanciranje
javnega kulturnega programa v letu 2006 ali
kakega drugega javnega razpisa ali poziva,
ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo RS
(obvezno dokazilo: originalna izjava o tem,
da predlagatelj ne sodeluje na razpisu z že
izbranimi projekti!);
in posebne pogoje.
4.2 Posebni pogoji za sodelovanje na
razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo knjigarne:
– ki imajo v svojem prodajnem programu
zastopanih vsaj 50 slovenskih založb,
– katerih ponudba vključuje knjižno produkcijo s področja literature in humanistike
in v katerih prodajnih programih je vsaj 250
naslovov knjig, ki jih je v letih 2004 in 2005
soﬁnanciralo Ministrstvo za kulturo,
– katerih ponudba vključuje revije s področja literature in humanistike in v katerih
prodajnih programih je vsaj 20 naslovov revij, ki jih je v letu 2005 soﬁnanciralo Ministrstvo za kulturo,
– ki so leta 2005 v prostorih knjigarne
izvedle najmanj 5 prireditev s področja promocije knjige, avtorjev ali bralne kulture,
– ki bodo leta 2006 v prostorih knjigarne izvedle najmanj 5 prireditev s področja
promocije knjige, revij, avtorjev ali bralne
kulture,
– ki zaprošajo za soﬁnanciranje največ
štirih projektnih enot iz razpisanih projektnih
sklopov v višini največ 70% vseh stroškov in
največ 11 mio SIT na knjigarno.
4.3 Posebni razpisni pogoji za soﬁnanciranje odkupa nekomercialnih knjig s področij
leposlovja in humanistike:
– knjigarna lahko predlaga v odkup dela
izvirnih domačih avtorjev s področja lepos-
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lovja in humanistike ter prevode s teh področij, in sicer samo za tista dela, ki imajo ISBN
številko, ki so izšla v letih 2003 in 2004 ter
katerih naklada ne presega 1000 izvodov,
– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 60% del
slovenskih avtorjev,
– knjigarna mora v celotnem seznamu
predlaganih knjig zagotoviti vsaj 15% del s
področja sodobne poezije in 20% s področja
humanistike,
– knjigarna mora predlagati v odkup knjige najmanj petnajstih različnih slovenskih
založb in največ deset naslovov ene založbe,
– knjigarna v odkup ne sme predlagati
knjig, ki jih je izdala sama oziroma so jih izdale z njo povezane družbe,
– knjigarna lahko predlaga v odkup največ dva naslova istega avtorja,
– knjigarna lahko predlaga v odkup največ 5 izvodov istega naslova in skupaj največ 300 izvodov knjig.
4.4 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih in posebnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog,
ki jo imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih vlog, nepopolnih vlog, delov vlog
ter vlog predlagateljev projektov, ki ne izpolnjujejo splošnih in/ali posebnih razpisnih
pogojev.
5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja
na razpisnem področju v letu 2005:
– kakovost, raznovrstnost in aktualnost
knjižne in revialne produkcije, ki jo zagotavlja knjigarna;
– odmevnost programa knjigarne v javnosti: število medijskih odmevov;
– dostopnost (število sodelujočih in število udeležencev);
– prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru;
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev
in podizvajalcev;
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
– uspešna in kakovostna – glede na
prostorske in kadrovske pogoje – izvedba
v zadnjih letih.
5.2 Kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin ter ostalih izvajalcev
in podizvajalcev;
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta ter predvidena pravočasna,
uspešna in kakovostna izvedba;
– izkazovanje ciljev, ki kažejo na tesno
vpetost v lokalno okolje ali širše območje ter
predvidena prepoznavnost projekta v slovenskem kulturnem prostoru;
– stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– predvidena dostopnost (število udeležencev) in kakovost medijskega načrta;
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in ﬁnančno uravnotežen projekt;
– obseg projekta.
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6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani projekti
tistih knjigarn:
– ki zagotavljajo večjo dostopnost raznovrstne knjižne in revialne literarne in humanistične produkcije;
– ki bodo leta 2006 izvedle sistematične predstavitve programov revij s področja
kulture;
– ki so usmerjene v sistematično razvijanje bralne kulture, zlasti v sodelovanju
s šolami, splošnimi knjižnicami in drugimi
javnimi zavodi s področja kulture;
– ki dajejo večji poudarek promociji literature in humanistike, s poudarkom na sodobnih domačih avtorjih;
– katerih v odkup predlagane knjige
vključujejo večji delež sodobnih slovenskih
avtorjev.
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti in
prednostnih razpisnih kriterijev ter oblikovala predlog izbora. Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku izbire
ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji za razpisno področje so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na JPR4-KG-2006 bodo izbrani tisti
projekti, ki bodo dosegli najmanj 81 točk in
jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije za razpisno področje uvrstilo na seznam odobrenih projektov. Najvišje možno
število prejetih točk za vsak posamezni projekt je 100 točk. Višina odobrenih sredstev
za projekte bo odvisna od števila projektov,
ki bodo presegli ta prag.
Strokovna komisija bo glede na izpolnjevanje kriterijev razpisa ocenila kvaliteto
predlaganih del v odkup, izločila morebitna
dela, ki niso skladna z razpisnim področjem,
ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa in ne izpolnjujejo v zadostni meri kriterijev razpisa
ter predlagala višino soﬁnanciranja posameznega predlaganega projekta. Založba
bo lahko sredstva, namenjena odkupu knjig,
črpala na osnovi zahtevka za izplačilo in
dokazila, da je knjigarna v celoti poravnala
plačilo založnikom za dobavljene knjige.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih
za projektni razpis JPR4-KG-2006, znaša
78,945.000 SIT za okvirno 30 izbranih knjigarn.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2006 in 2007.
10. Razpisni rok: razpis se prične 28. 10.
2005 in zaključi 30. 11. 2005.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev«,
– vzorec ocenjevalnega lista,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– potrdilo o registraciji,
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev,
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– vsebinska predstavitev programa knjigarne (bralna kultura, promocija knjigarne,
promocija knjig in avtorjev),
– dosedanje reference knjigarne na prijavljenem področju, s poudarkom na letu
2005 (fotokopije medijskih odzivov na dejavnosti knjigarn, seznam predstavitev knjig ali
avtorjev v knjigarni v preteklem letu, seznam
dejavnosti knjigarne na področju razvijanja
bralne kulture…).
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.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane 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.
12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 30. 11. 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni razpis za izbor kulturnih projektov
na področju dejavnosti knjigarn v letu 2006
z oznako JPR4-KG-2006. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 11. 2005 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete pod 11. točko.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje, kriterije in ostala določila razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojni uslužbenec za dajanje informacij in pojasnil je dr. Uroš Grilc, podsekretar, e-naslov: Uros.Grilc@gov.si. Uradne
ure po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 11. ure (v času uradnih ur). Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojnega uslužbenca ministrstva v času od 28. 10. 2005 do
30. 11. 2005 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo odvijale na Maistrovi 10,
pritličje, dvorana, in sicer v četrtek 10. 11.
2005 ob 10. uri.
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14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k
predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo 5. 12. 2005.
Ministrstvo bo izbralo predloge za soﬁnanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa »Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa«, in največ do
vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 474/05
Ob-29428/05
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. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02 in
25/04), Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov "Rastem
s knjigo – izvirno slovensko slikanico
vsakemu novorojencu«, ki jih bo v letu
2006 ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: razpis 5,
oznaka JPR5-SLK-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
ﬁnanciranje kulturnih projektov nevladnih in
zasebnih kulturnih organizacij s statusom
pravne osebe, gospodarskih družb in posameznikov, ki delujejo na področju kulture.
Razpis se nanaša na ustvarjanje in posredovanje javnih kulturnih dobrin na področju
izdajanja otroške literature (v nadaljevanju:
projekti).
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske družbe, ki
delujejo na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Posamezniki so samostojni ustvarjalci na
področju kulture in ostale ﬁzične osebe, ki
delujejo na razpisnem področju.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi založnika.
Sozaložnik je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako v
zasnovo, kot tudi v izvedbo in ﬁnanciranje
projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek je znesek, ki naj bi ga
za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo.
Najvišji zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta ne sme presegati višine
sredstev, ki je opredeljena v razpisni dokumentaciji (posebni pogoji!).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in

prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa
Soﬁnanciranje se nanaša na izdajanje izvirnih slovenskih leposlovnih slikanic.
Cilj razpisa je spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in izvirne knjižne produkcije leposlovnih slikanic za otroke ter
dvigovanje zavesti o pomenu branja v najzgodnejšem otroštvu. Drugi cilj razpisa je
spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju slikanic, motivirati založnike k večjemu
vključevanju sodobnih slovenskih piscev in
ilustratorjev v svoje založniške programe in
s tem povečati delež izdanih slovenskih izvirnih slikanic.
4. Splošni in posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje založniške dejavnosti na področju Republike
Slovenije in/ali v zamejstvu (obvezno dokazilo: kopija veljavnega izpiska iz registra,
iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti; v primeru,
da ministrstvo naknadno zahteva originalno
potrdilo, ga mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku);
– so ﬁzične osebe, ki delujejo na razpisnem področju (obvezno dokazilo: reference
posameznika na razpisnem področju v letih
2004 in 2005);
– da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva);
in posebne pogoje, kot jih določa razpisna dokumentacija.
4.2. Posebni razpisni pogoji
Na razpisu lahko sodelujejo predlagatelji
z izvirno slovensko leposlovno slikanico:
– ki je bila izdana v letu 2004 ali 2005;
– katere pisec in ilustrator sta sodobna
slovenska ustvarjalca; izjemoma gre lahko
tudi za starejša avtorska literarna besedila
oziroma ljudsko izročilo;
– ki po velikosti formata slikanice presega velikost A5 ter ne odstopa bistveno od
formata A4;
– ki zagotavljajo odkupno ceno izvoda
slikanice pri nakladi 5000 izvodov do največ 1.100 SIT.
Na razpisu lahko posamezni predlagatelji sodelujejo z največ štirimi izdanimi naslovi slikanic, ki so prvič izšle v letih 2004
ali 2005.
4.3 Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje splošnih in posebnih razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za področje,
ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavrženje vlog predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo splošnih in
posebnih pogojev za sodelovanje na razpisu
ter prepoznih, nepopolnih oziroma prepozno
dopolnjenih vlog.
5. Splošni razpisni kriteriji:
5.1 Kakovost in uspešnost predlagatelja na področju otroškega leposlovja v letih
2004 in 2005:
– odmevnost v strokovni javnosti: nagrade in druge reference;
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– dostopnost (dosežene naklade, število
izposoj v splošnih knjižnicah, prodana naklada) in doseg po načelu teritorialnosti;
– prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru oziroma v mednarodni javnosti;
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin;
– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev.
5.2 Kakovost, uspešnost, primernost in
izvedljivost predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba avtorjev, avtorskih skupin (reference avtorjev na
področju otroškega leposlovja);
– stopnja celovitosti in zaokroženosti slikanice;
– jezikovna neoporečnost;
– literarna izvirnost;
– likovna izvirnost;
– kakovost tehnične izvedbe (oblikovanje, kakovost tiska in papirja, kakovost vezave);
– primernost razvojni stopnji otrok od 0
do 4 let;
– stopnja izvedljivosti projekta in realno
ovrednoten projekt;
– reference projekta (odmevnost v strokovni in širši javnosti: nagrade in druge reference).
6. Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani projekti
prijaviteljev, ki zagotavljajo:
– udeleženost najbolj prepoznavnih slovenskih piscev in ilustratorjev (reference avtorjev na področju otroškega leposlovja);
– višjo raven usklajenosti literarnega in
likovnega dela slikanice;
– konkurenčno razmerje med kakovostjo
predlagane slikanice in ceno za odkup.
7. Uporaba kriterijev:
Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, jezikovno
neoporečnost, razvojno primernost in konkurenčnost cen ter na tej osnovi v odkup predlagala predvidoma 2 deli, pri čemer je lahko isti
pisec oziroma ilustrator izbran le enkrat.
Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Povzetek načina ocenjevanja: splošni in
posebni razpisni kriteriji so ovrednoteni s
točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v
razpisni dokumentaciji. Na JPR5-SLK-2006
bodo izbrani tisti projekti, ki bodo glede na
kriterije dosegli vsaj 90 točk oziroma oceno1
vrhunsko in ki jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije za razpisno področje uvrstilo na seznam odobrenih projektov.
Najvišje število prejetih točk za vsak posamezni projekt je 100 točk.
8. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za razpis (JPR5SLK-2006), znaša 20,000.000 SIT za predvidoma 2 izbrani izvirni slovenski leposlovni
slikanici in skupaj 20.000 odkupljenih izvodov.
Ministrstvo bo pri odkupu slikanic založniku v okviru odobrenih sredstev za izbrano slikanico namenilo sredstva za nagrado
avtorjem slikanice in sicer 500.000 SIT bruto
za avtorja/avtorje besedila ter 500.000 SIT
bruto za avtorja/avtorje ilustracij.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva mora1
Ocene: vrhunsko (90 -100 točk), kakovostno (70 - 89 točk), zadovoljivo (51 - 69
točk), nezadovoljivo (0 do 50 točk).
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jo biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2006 in 2007.
10. Razpisni rok: razpis se začne 28. 10.
2005 in zaključi 30. 11. 2005.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog,
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev«,
– vzorec ocenjevalnega lista,
– vzorec pogodbe.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– potrdilo o registraciji (pravne osebe in
samostojni podjetniki),
– podpisane in ožigosane izjave (v primeru ﬁzične osebe samo podpisane) predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev,
– obvezne priloge, razvidne iz razpisne
dokumentacije,
– en izvod slikanice.
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.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane 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.
12. Oddaja in dostava predlogov:
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 30. 11. 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na javni ciljni
razpis »Rastem s knjigo – izvirno slovensko slikanico vsakemu novorojencu 2006"
z oznako JPR5-SLK-2006. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in
naslov (sedež).
12.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 11. 2005 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahtevata
besedilo razpisa in razpisna dokumentacija
in so naštete v 11. točki.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
12.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in vsa ostala
določila razpisa in razpisne dokumentacije.
12.4 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo:
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– vse vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Nataša Bucik, podsekretarka: natasa.bucik@gov.si. Uradne ure
po telefonu in elektronskih medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od
9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se
predlagatelji z vprašanji glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva v
času od 28. 10. 2005 do 29. 11. 2005 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij, ki se bodo
odvijale v prostorih Ministrstva za kulturo na
Maistrovi 10, sejna soba v pritličju, in sicer
četrtek 10. 11. 2005 ob 11. uri.
14. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod 11. točko.
15. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k
predložitvi njihovih mnenj o predlogu predvidoma v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo 5. 12. 2005.
Ministrstvo bo izbralo predloge za soﬁnanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do vrednosti, določene z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 474/05
Ob-29429/05
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. 93/05) 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 izvajalcev programov poklicnega usposabljanja, ki jih bo v letu 2006
soﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 6,
oznaka JPR6-USP-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet in cilji razpisa in razpisna področja
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov poklicnega usposabljanja nevladnih
in zasebnih nepridobitnih kulturnih organizacij.
Na izvedbeni ravni sledijo cilji razpisa
naslednjim dolgoročnim ciljem ministrstva:
zvišanje dostopnosti; povečanje obsega
programov in projektov oziroma posameznih prednostnih programskih sklopov; izboljšanje infrastrukturnih in delovnih razmer
zaposlenih in samozaposlenih; podpiranje
konkurenčnih, kakovostnih, prepoznavnih in
prodornih programov in projektov v mednarodnem prostoru; programsko in poslovno
sodelovanje med javnim in nevladnim sektorjem ter obeh z mednarodnimi partnerji;
povečanje izkoriščenosti razpoložljive javne
infrastrukture in zaposlenih kadrov v javnih
zavodih; podpora razprševanju javnih kulturnih dobrin po celotnem ozemlju Republike
Slovenije; spremembe pri organizaciji dela,
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načina zaposlovanja in povečanja avtonomije uprav v javnem sektorju; postopno vzpostavljanje inovativnih multimedijskih centrov
in širše zastavljenih kulturnih središč v posameznih regijah in vzpostavljanje ostalih
kulturniških mrež.
Program je namenjen soﬁnanciranju
izobraževalnih programov, katerih predlagatelji načrtujejo koordinirane in aktivne
udeležbe posameznikov na seminarjih in
delavnicah na naslednjih področjih: uprizoritvene umetnosti, glasbene umetnosti,
vizualne umetnosti, intermedijske umetnosti, knjiga in mediji. Na razpisu lahko kandidirajo nevladne in zasebne nepridobitne
kulturne organizacije s statusom pravne
osebe.
2. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove oziroma fundacije in druge nevladne organizacije ter zasebni nepridobitni
zavodi, ki delujejo na razpisnih področjih (v
nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec
projekta v vlogi organizatorja, ki poslovno in
vsebinsko predstavlja in zastopa kulturno
organizacijo.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2006. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega programa poklicnega usposabljanja ne
sme presegati 70% predvidenih stroškov
oziroma največ 5,000.000 SIT.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
ﬁnančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
3.1 Na razpis se lahko prijavijo le upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da niso javni zavodi, javni skladi ali
druge javnopravne osebe oziroma niso gospodarske organizacije;
– so za področja umetnosti in knjige nevladne ali zasebne nepridobitne organizacije,
registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih
dobrin v Sloveniji ali so za področje medijev stanovske organizacije, ki se poklicno
ukvarjajo z javnim obveščanjem (obvezno
dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra,
izpiska oziroma potrdila upravne enote ali
izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je
predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje
in ne sme biti starejši od šestih mesecev!).
Organizacije, katerih razvid vodi ministrstvo
(društva v javnem interesu in ustanove na
področju kulture), niso dolžne predložiti dokazila;
– prijavljajo do dva programa poklicnega
usposabljanja (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– prijavljajo program poklicnega usposabljanja, katerega zaprošeni znesek ﬁnanciranja ne sme presegati najvišje možne višine zaprošenih sredstev, ki so opredeljena
pod 2. točko projektnega razpisa 6;
– prijavljajo program, na katerem mora
biti zagotovljeno sodelovanje vsaj treh predavateljev;
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– prijavljajo programe poklicnega usposabljanja, ki niso sestavni del programov v
izobraževalnih ustanovah v Sloveniji ali v
javnih zavodih (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja!);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja!);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2005, izpolnjevali
vse svoje obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2006 (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisih Filmskega sklada RS ali Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja!).
3.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za
odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje minister za področja, ki so
predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih
predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih
vlog. Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru projektov spremeni odločitev in z izvajalcem ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa, dela programa ali projektov) v letu 2005
razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru
že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
4. Razpisni kriteriji:
4.1 Splošni razpisni kriteriji
Kakovost, uspešnost in izvedljivost predlaganega projekta:
– aktualna in kakovostna ponudba predavateljev poklicnega usposabljanja;
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi;
– stopnja celovitosti in zaokroženosti;
tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve koncepta ter predvidena pravočasna,
uspešna in kakovostna izvedba;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost v
slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti;
– stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;
– predvidena dostopnost (število, struktura udeležencev);
– verjetnost večletnega sodelovanja na
slovenski in/ali na mednarodni ravni;
– izkazovanje izvirne zasnove in ustvarjalnosti v pristopu in izvedbi;
– stopnja vključevanja mlajše generacije
avtorjev in izvajalcev;
– stopnja izvedljivosti projekta;
– realno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– projekt, ki mu ni moč pripisati komercialnega namena oziroma namena ustvarjanja dobička (gl. ﬁnančna uravnoteženost!);
– obseg projekta.
4.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostno bodo obravnavani:
– programi udeležb na delavnicah in
seminarjih v tujini in programi organizacij mednarodnih delavnic in seminarjev v
Sloveniji;

– programi predlagateljev, ki imajo z
organizacijo izobraževalnih programov večletne izkušnje;
– programi, ki zagotavljajo večje število
predavateljev in slušateljev.
5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Povzetek načina ocenjevanja: Na JPR6USP-2006 bodo izbrani projekti, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih
komisij uvrstilo na seznam odobrenih projektov za leto 2006. Najvišje število prejetih
točk za posamezen projekt je 100 točk. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna
od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt (od 81 do 100 točk), pri čemer
je možno število točk za splošne razpisne
kriterije, navedene pod točko 4.1, 60 točk,
za prednostne razpisne kriterije, navedene pod točko 4.2, pa 40 točk. Ocenjevanje
projektov bo potekalo opisno po naslednji
opisni vrednostni lestvici: vrhunsko (od 96
do 100 točk), kakovostno (od 81 do 95 točk),
nezadovoljivo (do 80 točk).
6. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa 6 (JPR6-USP-2006), znaša:
42,863.000 SIT. Okvirne razpisne vrednosti
po razpisnih področjih so naslednje:
6.1 Uprizoritvene umetnosti: 11,000.000
SIT,
6.2 Glasbene umetnosti: 4,863.000 SIT,
6.3 Vizualne umetnosti: 8,000.000 SIT,
6.4 Intermedijske umetnosti: 8,000.000
SIT,
6.5 Knjiga: 9,000.000 SIT,
6.6 Mediji: 2,000.000 SIT.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2006
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2006 in 2007.
8. Razpisni rok: razpis se začne 28. 10.
2005 in zaključi 30. 11. 2005.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– navodila z navedbo obveznih prilog;
– prijavni obrazec 1;
– prijavni obrazec 2 (izjava o izpolnjevanju pogojev).
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce
1-2,
– ustrezno dokazilo, navedeno v 2. alinei
točke 3.1,
– zahtevane obvezne priloge.
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.kultura.gov.si/, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane 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.
10. Oddaja in dostava predlogov:
10.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
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obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če predlagatelj prijavlja dva projekta,
mora vsak projekt poslati v ločeni kuverti in
za vsak projekt predložiti popolno razpisno
dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 30. 11. 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 6 z oznako JPR6-USP-2006
in z obvezno navedbo Programi poklicnega
usposabljanja in področja na katero vloga
sodi. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov (sedež).
10.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 11. 2005 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih sestavin, ki jih zahteva
besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
11. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil:
– uprizoritvene umetnosti: Uros.Korencan@gov.si;
– glasbene umetnosti: Sonja.Kralj-Bervar@gov.si;
– vizualne umetnosti: Judita.Krivec-Dragan@gov.si;
– intermedijske umetnosti: Vilma.StritofCretnik@gov.si;
– knjiga: Natasa.Bucik@gov.si;
– mediji: Marko.Jensterle@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo priporoča, da se predlagatelji z vprašanji glede
razpisa obrnejo na pristojne uslužbence ministrstva v času od 28. 10. 2005 do 25. 11.
2005 oziroma se udeležijo javnih inštrukcij,
ki se bodo odvijale na Maistrovi 10, sejna
soba v pritličju, po naslednjem urniku:
– uprizoritvene umetnosti: 8. 11. 2005 ob
10. uri;
– glasbene umetnosti: 8. 11. 2005 ob 11.
uri;
– vizualne umetnosti: 8. 11. 2005 ob 12.
uri;
– intermedijske umetnosti: 8. 11. 2005
ob 14. uri;
– knjiga: 10. 11. 2005 ob 12. uri;
– mediji: 8. 11. 2005 ob 14. uri.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod 9. točko.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v dveh mesecih
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo začelo
5. 12. 2005.

Št.

Ministrstvo bo izbralo predloge za soﬁnanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa, in največ do
vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 0202-52/3-2005
Ob-28896/05
Na podlagi določil 64. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 20/04 – uradno prečiščeno besedilo ZZVZZ – UPB1) in Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2005 (v
nadaljnjem besedilu: Dogovor 2005), določenega dne 15. 6. 2005, Področnega dogovora za zdravstveno dejavnost naravnih
zdravilišč za pogodbeno leto 2005, dogovorjenega dne 28. 9. 2005 ter Področnega
dogovora za lekarniško dejavnost za pogodbeno leto 2005, dogovorjenega dne 12. 10.
2005, Upravni odbor Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije objavlja
razpis
programov zdravstvenih storitev
1. Razpisujejo se programi zdravstvenih
storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju, katerega nosilec in izvajalec je Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod).
Na programe iz 2. točke tega razpisa se
lahko prijavijo javni zdravstveni zavodi, gospodarske družbe in drugi zavodi ter zasebni zdravstveni delavci, ki imajo dovoljenje in
koncesijo za opravljanje javne zdravstvene
službe in še nimajo sklenjene pogodbe z Zavodom, oziroma se prijavljajo za opravljanje
dejavnosti, ki je doslej niso izvajali.
Izvajalcem, ki so sklenili pogodbo z Zavodom že v letu 2004, pa bo Zavod, v skladu
z 32. členom Dogovora 2005, ponudil sklenitev nove pogodbe.
2. Zavod objavlja razpis programov
zdravstvenih storitev za naslednja področja:
– zdravstveno dejavnost naravnih zdravilišč,
– lekarniško dejavnost.
3. Pravne in ﬁzične osebe, ki bodo opravljale zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije, morajo pričeti z delom v dogovorjenem roku ter predložiti Zavodu odločbo o
podelitvi koncesije in pogodbo o koncesiji
pred pričetkom dela. V nasprotnem primeru
šteje, da so od pogodbe odstopile.
Zasebni zdravstveni delavci morajo ob
prijavi, oziroma najkasneje pred pričetkom
dela, predložiti tudi listino, iz katere bo razvidno, da niso v delovnem razmerju pri drugem izvajalcu.
V prijavi na razpis vsi ponudniki opredelijo:
– kratko vsebino programa dela,
– zdravstveno dejavnost v skladu s šifrantom 2 Zavoda,
– ožje dejavnosti, ki jih ponudnik opravlja,
– količino in vrsto storitev, ki jih želi
opravljati,
– kraj in čas opravljanja storitev,
– vrednost programa in predlog cen storitev,
ter priložijo:
– odločbo o podelitvi koncesije in pogodbo o koncesiji ali dokazilo, da pri pristojnem organu teče postopek za pridobitev
koncesije.
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4. Ponudbe morajo biti pripravljene
skladno z Dogovorom 2005 in ustreznim
področnim dogovorom.
Navodila in obrazci za prijavo na razpis
so dosegljivi na sedežu Zavoda v Ljubljani, Miklošičeva 24 in na sedežih Območnih
enot v Celju, Kopru, Kranju, Krškem, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem
mestu in Ravnah na Koroškem in na spletni
strani Zavoda.
5. Ponudniki pošljejo prijave in zahtevano dokumentacijo do 11. 11. 2005 na sedež Območne enote Zavoda, na območju
katere opravljajo svojo dejavnost ali imajo
sedež.
6. Pri izbiri ponudnikov bo Zavod upošteval izpolnjevanje zakonskih pogojev za
opravljanje zdravstvene dejavnosti kot javne
zdravstvene službe in standarde, dogovorjene v Dogovoru 2005 oziroma ustreznem
področnem dogovoru.
7. Zavod bo opravil izbiro med ponudniki
in njihovimi programi najpozneje v 45 dneh
po izteku roka za prijavo na razpis.
Zavod si pridržuje pravico, da pred izbiro
zahteva dopolnitev vloge, če bi ta bila nepopolna ali pomanjkljiva.
Zavod bo po opravljeni izbiri ponudnike
pozval, da sklenejo z Zavodom pogodbo za
izvajanje programov zdravstvenih storitev.
Pogodbe z novimi izvajalci bodo veljale od
1. 1. 2006.
8. Zavod bo sklenil pogodbe le s tistimi
ponudniki, katerih vloge bodo skladne s pogoji tega razpisa.
Ponudniki, ki ne bodo izbrani, bodo o
tem pisno obveščeni najpozneje v roku 30
dni po izteku roka za izbiro ponudb.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-29095/05
Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
hidromehansko opremo in žerjave (LOT
H) za jez Melje in MHE Melje
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
izdelava projektne in tehnične dokumentacije, preizkušanja opreme v tovarni, izdelava
in dobava opreme na gradbišče, montaža
opreme, obnova obstoječe opreme objekta,
izvedba preizkusov ob dokončanju in zagon
opreme, šolanje naročnikovega osebja ter
odpravo napak v garancijskem roku za: hidromehansko opremo in žerjave za jez Melje
in malo hidroelektrarno (MHE) Melje.
3. Roki za izvedbo del: jez Melje in MHE
Melje:
– dobava opreme sukcesivno od 20. 4.
2006 do 16. 8. 2006,
– montaža posameznih sklopov opreme
od 4. 5. 2006 do 24. 12. 2006,
– prevzem posameznih sklopov opreme
od 25. 2. 2007 do 1. 6. 2007.
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: 11. 11. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vklju-
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čen) z nakazilom na naročnikov (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) TRR št.
04515-0000337195 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT H – jez Melje in MHE
Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92,
faks 02/300-58-99 do 11. 11. 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: 29. 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:
29. 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 petih letih izdelali najmanj
dva električna žerjava z razponom najmanj
10 m in z nosilnostjo najmanj 10 t, ali tri jeklene konstrukcije z razponom najmanj 10
m in nosilnostjo najmanj 10 t;
7. da so v zadnjih petih letih izdelali najmanj dve tablasti kotalni zapornici na hidravlični pogon, v dimenzijah in za namen, ki je
podoben zahtevam razpisa;
8. da razpolagajo z izkušenim strokovnim osebjem za projektiranje, izdelavo in
montažo opreme, ki je predmet razpisa;
9. da imajo potrebno opremo za proizvodnjo in storitve, ki so predmet razpisa;
10. da imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
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Ob-29096/05

Razpis
za javno objavo za izbiro izvajalca za
gradbena dela na MHE Melje in zidovih
na vtoku v kanal (LOT J-I)
1. Naročnik: Dravske elektrarne Maribor
d.o.o., Obrežna ulica 170, 2000 Maribor.
2. (a) Kraj izvajanja del: Melje.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
gradbena dela na mali hidroelektrarni (MHE)
Melje in zidovih na vtoku v kanal.
3. Roki za izvedbo del:
– predviden začetek del 15. 2. 2006,
– zaključek del 14. 3. 2007,
– prevzem del 15. 8. 2007.
Podrobnejši roki so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
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: 11. 11. 2005.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 48.000 SIT (DDV je vključen) z nakazilom na naročnikov (Dravske elektrarne Maribor d.o.o.) TRR št.
04515-0000337195 pri Nova KBM d.d., s
pripisom »Razpis LOT J-I – MHE Melje«.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti pri HSE Invest d.o.o., Obrežna ulica 170a, 2000 Maribor, tel. 02/300-58-92,
faks 02/300-58-99 do 11. 11. 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: 30. 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:
30. 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 petih letih izvedli najmanj dva zahtevna objekta inženirskih
gradenj, ki sta primerljiva z objekti, ki so
predmet razpisa: hidroelektrarne, betonske pregrade za zadrževanje vod, objekti z
globokim temeljenjem, mostovi, posamične
vrednosti vsaj 500,000.000 SIT;
7. razpolagajo z ustreznim kadrom in
sicer:
– odgovorni vodja del, ki mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo
del za tovrstne objekte po ZGO-1 in ki
je kot odgovorni vodja del vodil gradnje
vsaj dveh po vrednosti in vsebini podobnih
projektov in drugim izkušenim strokovnim
kadrom;
8. imajo potrebno opremo za izvajanje
tovrstnih del;
9. imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete za tovrstna dela.
10. Merila za dodelitev naročila: merila
so navedena v razpisni dokumentaciji.
Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
Ob-28982/05
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje delnic družbe TDR – Metalurgija,
d.d., Tovarniška cesta 51, Ruše, objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje storitev skrbnega ﬁnančnega, pravnega in
organizacijskega pregleda družbe TDR
– Metalurgija, d.d., Tovarniška cesta
51, Ruše, ocenitve vrednosti navedene
družbe ter priprave Informacijskega
memoranduma
Od izvajalca storitev (svetovalca) se pričakuje, da bo za potrebe izvedbe postopka
prodaje delnic družbe TDR – Metalurgija,
d.d., izvedel naslednje storitve:
1. Izvedba skrbnega ﬁnančnega, pravnega in organizacijskega pregleda družbe
TDR – Metalurgija, d.d. v skladu s 25., 26.,
27. in 28. členom Uredbe o prodaji in drugih
oblikah razpolaganja s ﬁnančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03)
in priprava ustreznega poročila, ki mora vsebovati vse bistvene elemente, ki so potrebni
za objektivno oceno pravnega, ﬁnančnega
in organizacijskega položaja družbe.
2. Cenitev družbe TDR – Metalurgija,
d.d. v skladu z 31., 32./2 in 33. členom
Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s ﬁnančnim premoženjem države in
občin (Ur. l. RS, št. 123/03). Naloga svetovalca je, da predlaga ustrezne metodologije
za ocenitev družbe.
3. Priprava predloga Informacijskega
memoranduma družbe TDR – Metalurgija,
d.d., za potrebe postopka prodaje večinskega paketa delnic družbe z javnim zbiranjem ponudb, v slovenskem in angleškem
jeziku.
4. Zbiranje in priprava dokumentov in informacij o družbi TDR – Metalurgija, d.d. za
potrebe izvedbe skrbnega pregleda družbe
s strani potencialnih ponudnikov za nakup
delnic navedene družbe ter zagotovitev po-
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moči prodajalcu pri koordinaciji in nadzoru
izvedbe skrbnega pregleda družbe s strani
potencialnih ponudnikov.
Izbrani svetovalec bo svoje delo izvajal koordinirano in v soglasju s Komisijo za
vodenje in nadzor postopka prodaje delnic
družbe TDR – Metalurgija, d.d. (v nadaljevanju: komisija).
Osnovne podatke o družbi TDR – Metalurgija, d.d. in dodatne informacije lahko
zainteresirani ponudniki dobijo pri Jasni Kalšek, tel. 01/478-73-19, faks 01/478-71-82 ali
e-mail: jasna.kalsek@gov.si.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 9. 11. 2005 do 15. ure, osebno ali
po pošti s priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako "Ponudba za izbor svetovalca
za prodajo delnic TDR – Metalurgija, d.d.
– Ne odpiraj!", na naslov: RS Ministrstvo za
gospodarstvo, Jasna Kalšek, Kotnikova 5,
1000 Ljubljana.
Ponudniki so dolžni v svojih ponudbah
navesti predvsem ceno storitev, obseg ponujenih storitev ter roke izvedbe. Hkrati so
ponudniki dolžni s pisnimi dokumenti dokazati izpolnjevanje zahtevanih pogojev za
izvedbo storitev v skladu z zahtevami Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja
s ﬁnančnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 123/03) in poimensko navesti
posamezne izvajalce storitev ter njihove dosedanje izkušnje.
Pri izboru svetovalca bodo upoštevani
kriteriji iz prejšnjega odstavka tega oglasa.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov.
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje delnic družbe
TDR – Metalurgija, d.d.
Ob-29275/05
Na podlagi 5. člena Pravilnika o naročanju blaga, gradenj in storitev (Uradno glasilo
Telekom Slovenije, št. 2/04) Telekom Slovenije, d.d. objavlja
javni razpis
za oddajo naročila po odprtem
postopku
1. Naročnik: Telekom Slovenije, d.d.
2. Naslov naročnika: Telekom Slovenije,
d.d. Cigaletova 15, Ljubljana.
3. Opis naročila: nakup zemljišča in stavbe Telekoma Slovenije, d.d., OE Nova Gorica.
4. Kraj izvedbe: Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 12 mesecev po
podpisu pogodbe.
7. a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo:
Telekom Slovenije, d.d., Sektor za investicije, tajništvo, Cigaletova 10, Ljubljana, soba
210 in dodatne informacije pri Mlaj Pengov,
tel. 01/234-12-45.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 2. 11. 2005 do
16. 11. 2005, od 8. do 12. ure, vsak delovni dan.
c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TTR 029220013902132 pri NLB.
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 30. 11. 2005.
b) Sestanek s ponudniki: sestanka s ponudniki ne predvidevamo; organiziran bo na
zahtevo ponudnikov.

Št.

c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
1. 12. 2005, ob 10. uri, Telekom Slovenije,
d.d.,Cigaletova 10, soba 60, Ljubljana.
10. Navedba ﬁnančnih zavarovanj: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ostali pogoji ﬁnančnih zavarovanj razvidni iz razpisne dokumentacije.
11. Pogoji ﬁnanciranja in plačila: so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev ﬁnančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti: so opredeljeni v
razpisni dokumentaciji.
13. Datum, do katerega mora veljati ponudba: do sklenitve pogodbe.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 24. 10. 2005.
Telekom Slovenije, d.d.
Št. 50-05
Ob-28981/05
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in
srednje velikih podjetij v občini Brežice (Ur.
l. RS, št. 113/03 in 126/03), Odloka o sprejetem proračunu občine Brežice za 2005
(Ur. l. RS, št. 53/05) in priglasitvijo sheme
državne pomoči št. M001 – 5874971-2005
pri Ministrstvu za ﬁnance objavljata Občina
Brežice in Razvojni center Brežice
javni razpis
za dodelitev sredstev za razvoj iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja majhnih in srednje velikih podjetij
v Občini Brežice v letu 2005
1. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je:
A) Subvencioniranje obrestne mere (v
nadaljevanju: namen A) za namenske kredite najete pri poslovnih bankah (upoštevajo
se tudi ﬁnančni leasingi najeti pri institucijah,
ki so za to pooblaščene) za spodbujanje začetnih investicij.
B) Soﬁnanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest povezanih z investicijo (v
nadaljevanju: namen B).
C) Soﬁnanciranje stroškov novih zaposlitev (v nadaljevanju: namen C).
D) Soﬁnanciranje investicij (v nadaljevanju: namen D).
Skupna višina razpoložljivih sredstev je
31,000.000 SIT (postavka 4770 – krediti in
subvencije podjetjem in zasebnikom).
2. Pogoji za pridobitev sredstev:
Začetne investicije: investicije v osnovna
sredstva za ustanovitev novega ali razširitev
obstoječega obrata, spremembe proizvodnega procesa ali proizvoda v obstoječem
obratu (s pomočjo racionalizacije, diverziﬁkacije ali modernizacije) in investicije v
osnovna sredstva kot nakup podjetja, ki je
prenehalo delovati ali bi drugače prenehalo
delovati.
Namen A: Subvencioniranje obrestne
mere se dodeli za kredite začetnih investicij,
najete pri poslovnih bankah, (upoštevajo se
tudi ﬁnančni leasingi), podlaga je kreditna ali
leasing pogodba o ﬁnančnem leasingu.
Upravičeni stroški so stroški začetnih investicij:
– materialne investicije (kot so stroški
nakupa opreme in strojev, stroški nakupa,
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urejanja in opremljanja zemljišč ter izdelave
projektne dokumentacije, stroške nakupa,
graditve ali prenove poslovnih prostorov in
objektov) in
– nematerialne investicije (stroški nakupa patentov, licenc, tehničnih izboljšav ter
blagovnih znamk).
Namen B: Soﬁnanciranje stroškov odpiranja novih delovnih mest (sistemiziranega delovnega mesta): stroški bruto plač
za novo odprta delovna mesta, povezana
z investicijo v obdobju od 29. 11. 2004 do
28. 11. 2005. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v primerjavi s povprečjem preteklih
12 mesecev. Pri tem morajo biti upoštevani
naslednji pogoji:
– delovno mesto mora biti povezano z
izvajanjem projekta začetnih investicij,
– investicijski projekt mora voditi k neto
povečanju števila zaposlenih v obratu v primerjavi s povprečjem preteklih dvanajstih
mesecev,
– nova delovna mesta (sistemizirana
delovna mesta) morajo biti ohranjena vsaj
5 let.
Namen C: Soﬁnanciranje stroškov novih
zaposlitev za zaposlovanje ljudi, ki še niso
bili zaposleni ali so ostali brez zaposlitve.
Upravičeni stroški za nove zaposlitve so
stroški bruto plač realiziranih novih zaposlitev v obdobju od 29. 11. 2004 do 28. 11.
2005. Izpolnitev kriterija novih zaposlitev se
ugotavlja na osnovi dodatnih zaposlitev v
primerjavi s povprečjem preteklih 12 mesecev. Nove zaposlitve morajo biti ohranjene
vsaj 2 leti po prejeti pomoči in prejemnik
pomoči mora prispevati najmanj 25% sredstev iz lastnih virov, ki ne smejo vsebovati
pomoči.
Namen D: Soﬁnanciranje investicij v obdobju od 29. 11. 2004 do 28. 11. 2005 – začetnih investicij – opredeljenih v 2. točki tega
razpisa (soﬁnancira se investicije v stroje in
opremo, izključene so investicije v nepremičnine). Upoštevajo se računi brez DDV.
Upravičeni stroški začetnih investicij in
upravičeni stroški novih delovnih mest se
lahko združujejo vendar ne smejo preseči
višine pomoči (55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije).
Intenzivnost pomoči: Zgornja meja intenzivnosti pomoči je 55% upravičenih stroškov
posameznega projekta investicije. Kolikor
se majhno ali srednje veliko podjetje nahaja
v regiji, upravičeni do regionalne pomoči, je
dovoljena zgornja meja intenzivnosti pomoči
po regionalni karti (40%), ki se zviša za 15
odstotnih točk (3. člen Pravilnika o dodeljevanju posojil, nepovratnih sredstev in subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega
proračuna za pospeševanje razvoja majhnih
in srednje velikih podjetij v Občini Brežice)
in tako znese zgornja meja intenzivnosti pomoči 55%.
Investicija se mora v regiji ohraniti 5 let
in prejemnik pomoči prispevati najmanj 25%
lastnih sredstev za investicijo. Pri dodelitvi
pomoči se ne sme preseči zgornja meja
intenzivnosti ne glede na to, iz katerih virov
(sredstva občinskega proračuna, državnega
proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč
dodeljena.
Vlagatelji niso upravičeni do sredstev
za razvoj iz namena B in C tega razpisa,
če so prejeli pomoč za isto delovno mesto
s strani Zavoda RS za zaposlovanje ali iz
drugih virov.
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Kolikor ne bo na voljo toliko sredstev,
kot je razpisanih za leto 2005, si Upravni
odbor Razvojnega centra Brežice pridružuje pravico zmanjšati višino razpoložljivih
sredstev.
3. Upravičenci in upravičeni stroški
Podjetja morajo izpolnjevati pogoje za
majhna in srednje velika podjetja po Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo
(Ur. l. RS, št. 40/04), po katerem je majhno
podjetje tisto, v katerem število zaposlenih
ne presega 50 ljudi in njegov letni prihodek
ne presega 2.300,000.000 SIT ter je neodvisno podjetje. Srednje veliko podjetje pa je
tisto podjetje, v katerem število zaposlenih
ne presega 250 ljudi in njegov letni prihodek
ne presega 11.500,000.000 SIT ter je neodvisno podjetje.
Neodvisno podjetje je gospodarska družba, v kateri posamezna gospodarska družba
ali povezana družba, ki ne ustreza pogojem
za majhna podjetja, razpolaga z lastniškim
deleži in glasovalnimi pravicami, manjšimi
od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniške družbe ali institucionalnih investitorjev in pri tem ne izvaja aktivne
lastniške politike. Pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo.
Do sredstev so upravičena majhna in
srednje velika podjetja, ki niso za isti namen
soﬁnancirana iz drugih sredstev državnega
ali lokalnega proračuna in niso navedena v
seznamu podjetij, s katerimi se na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije ne
sme poslovati (Ur. l. RS, št. 43/05).
Do sredstev za razvoj niso upravičena
majhna in srednja podjetja, ki so v skladu z
Zakonom o ﬁnančnem poslovanju podjetij
(Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in
93/02) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da
je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega
kapitala družbe.
Za podjetja iz sektorja jeklarstvo velja
(SKD: 27.1, 27.2, 27.3, 27.51, 27.52, 28.4,
28.5, 28.73 in 28.74), da do vključno 31. 12.
2004 ne morejo biti prejemniki sredstev razpisa, od vključno 1. 1. 2005 dalje pa so le-ta,
v skladu s pravili dodeljevanja državnih pomoči na področju jeklarstva, lahko prejemniki sredstev razpisa, vendar le za raziskave
in razvoj. Pomoč za investicije podjetjem,
ki poslujejo na področju zgoraj navedenih
dejavnosti, ni dovoljena.
Za podjetja iz panog ladjedelništva in
transporta, premogovništva, industrije motornih vozil in industrije sintetičnih vlaken je
potrebna posebna obravnava z vidika nadzora nad državnimi pomočmi.
Sredstva bodo dodeljena upravičencem
po pravilu de minimis, kar pomeni da skupni
znesek pomoči dodeljen istemu upravičencu
ne bo presegel 100.000 EUR v obdobju treh
let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne
glede na obliko ali namen pomoči.
4. Višina sredstev
Za namen A: Subvencionira se do 40%
plačanih obresti v obdobju od 29. 11. 2004
do 28. 11. 2005 oziroma največ do 10% razpoložljivih sredstev za ta namen. Višina subvencije se določi na podlagi potrdila o plačanih obrestih in amortizacijskega načrta.
Za namen B: Soﬁnanciranje stroškov novih delovnih mest, povezanih z investicijo
– največ 50% bruto plače za novo odprta
delovna mesta, povezana z investicijo oziro-
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ma največ do 15% razpoložljivih sredstev za
ta namen za največ 1-letno obdobje.
Za namen C: Soﬁnanciranje stroškov novih zaposlitev – največ 50% bruto plače novo
zaposlenega (tudi samozaposlitev) oziroma
največ do 15% razpoložljivih sredstev za ta
namen za največ 1 letno obdobje.
Za namen D: Soﬁnanciranje začetnih investicij – soﬁnancira se največ 10% vrednosti investicije oziroma do 20% razpoložljivih
sredstev za ta namen.
Kolikor je upravičenih vlog več, kot je
razpoložljivih sredstev za posamezen namen pomoči, se dodeljena sredstva linerarno zmanjšajo vsem upravičencem. V kolikor
je vlog manj kot razpoložljivih sredstev se
sredstva na upravičenca po posameznem
namenu lahko povečajo.
5. Merila za izbor
Sredstva za razvoj se dodeljujejo prosilcem, ki izpolnjujejo najmanj dva izmed
naslednjih kriterijev:
– zagotavljajo nova delovna mesta na
podlagi novih programov in zaposlovanja,
– vlagajo na demografsko ogroženih območjih,
– vlagajo v dejavnosti, ki se ukvarjajo s
proizvodnjo ali turizmom,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– ustanavljajo obrate, podružnice in proizvodne enote z visoko stopnjo inovativnosti
in uvajanjem sodobnih tehnologij.
Za namene B in C: Popolne vloge se
bodo ocenile v skladu z naslednjimi merili
(priloga A razpisne dokumentacije):
1. število novih zaposlitev.
6. Vsebina vloge
Prijava na razpis mora vsebovati:
Za namen A – subvencioniranje obrestne mere:
1. kratka predstavitev prosilca, izpolnjena v celoti (obrazec SUBV/1);
2. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
3. fotokopijo pogodbe o odobrenem namenskem kreditu ali ﬁnančnem leasingu ter
fotokopijo amortizacijskega načrta;
4. v primeru ﬁnančnega leasinga izjava
podjetja, da bo po končanih obveznostih iz
pogodbe postal lastnik predmeta pogodbe o
ﬁnančnem leasingu;
5. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za ﬁzične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2, potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
6. potrdilo banke o že plačanih realnih
obresti v obdobju od 29. 11. 2004 do 28. 11.
2005 (obrazec (SUBV/5);
7. izpis zavarovanih oseb za leti 2004
in 2005;
8. izjava o značilnosti začetne investicije
(obrazec SUBV/1A);
9. izjava o resničnosti podatkov (obrazec
SUBV/2);
10. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
11. vlagatelji iz neupravičenih dejavnosti
(opredeljene v 3. točki razpisa) še poizvedovalni obrazec (SUBV/7);
12. vzorec pogodbe (paraﬁran).
Za namen B – soﬁnanciranje stroškov
odpiranja novih delovnih mest, povezani z
investicijo:
1. kratka predstavitev prosilca, izpolnjena v celoti (obrazec SUBV/1);

2. dokumentacija, povezana z začetno
investicijo, ki dokazuje izvajanje začetne investicije (eno izmed navedenih: investicijski
elaborat, poslovni načrt, kupoprodajna pogodba, lokacijsko ali gradbeno dovoljenje,
kopije računov itd.);
3. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
4. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za ﬁzične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
5. izpis zavarovanih oseb za leti 2003 in
2004 s strani ZZZRS;
6. pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je
zasedla novo delovno mesto v obdobju od
29. 11. 2004 do 28. 11. 2005, priložijo se
fotokopije;
7. izpis zavarovanih oseb za leti 2004
in 2005;
8. dokazila o realizaciji novih zaposlitev
(kopija M1/M2 obrazec);
9. izjava o značilnosti začetne investicije
(obrazec SUBV/1A);
10. izjava o resničnosti podatkov (obrazec SUBV/2);
11. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
12. izjava vlagatelja o povezanosti
delovnega mesta z investicijo (obrazec
SUBV/6);
13. vlagatelji iz neupravičenih dejavnosti
(opredeljene v 3. točki razpisa) še poizvedovalni obrazec (SUBV/7);
14. vzorec pogodbe (paraﬁran).
Za namen C – stroški odpiranja nove
zaposlitve:
1. kratka predstavitev prosilca, izpolnjena v točki A in B (SUBV/1);
2. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
3. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za ﬁzične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev, priložijo se fotokopije;
4. izpis zavarovanih oseb za leti 2004 in
2005 s strani ZZZRS;
5. pogodba o zaposlitvi za osebo, ki je
zasedla novo delovno mesto v obdobju od
29. 11. 2004 do 28. 11. 2005, priložijo se
fotokopije;
6. kopija delavske knjižice (stran 2 –
osebni podatki in stran 6,7 – podatki o delovnem razmerju);
7. izpis zavarovanih oseb za leti 2004
in 2005;
8. dokazila o realizaciji novih zaposlitev ali samozaposlitev (kopija M1/M2 obrazec);
9. v primeru samozaposlitve še kopija
obračuna prispevkov za socialno varnost za
zasebnike (upošteva se zadnji mesec pred
oddajo vloge);
10. izjava o resničnosti podatkov (obrazec SUBV/2);
11. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
12. vlagatelji iz neupravičenih dejavnosti
(opredeljene v 3. točki razpisa) še poizvedovalni obrazec (SUBV/7);
13. vzorec pogodbe (paraﬁran).
Za namen D – soﬁnanciranje začetnih
investicij:
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1. kratka predstavitev prosilca, izpolnjena v celoti (obrazec SUBV/1);
2. predstavitev investicije, speciﬁkacija in
izjava (obrazcev SUBV/1b);
3. kopije računov in kopije dokazil o
plačilu, skladno s predloženo speciﬁkacijo
investicije za obdobje od 29. 11. 2004 do
28. 11. 2005;
4. dokazilo o registraciji samostojnega
podjetnika oziroma družbe (ne staro več kot
3 mesece); za obrtne dejavnosti tudi obrtno
dovoljene; priložijo se fotokopije;
5. potrdilo o plačanih zapadlih davkih in
prispevkih (za ﬁzične osebe potrdilo davčne
službe), za pravne osebe BON 2 potrjen s
strani APP, ki ne sme biti starejši od 3 mesecev; priložijo se fotokopije;
6. izjava o značilnosti začetne investicije
(obrazec SUBV/1A);
7. izpis zavarovanih oseb za leti 2004
in 2005;
8. izjava o resničnosti podatkov (obrazec
SUBV/2);
9. izjava o pridobljenih drugih virih pomoči (obrazec SUBV/3);
10. vlagatelji iz neupravičenih dejavnosti
(opredeljene v 3. točki razpisa) še poizvedovalni obrazec (SUBV/7);
11. vzorec pogodbe (paraﬁran).
7. Rok in način prijave: rok za prijavo je
30 dni od datuma objave javnega razpisa.
Vloge je potrebno poslati na naslednji naslov: Razvojni center Brežice, Trg izgnancev
2, 8250 Brežice. Vloge morajo biti v zaprti
kuverti in označene z napisom »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za dodelitev sredstev za razvoj 2005« s posebej označenim
»prijava na namen A, B, C ali D«, ter na
zadnji strani kuverte ime in naslov prosilca.
Vsako vlogo za posamezni namen je potrebno oddati ločeno.
8. Izid javnega razpisa: sklep o dodelitvi
sredstev za razvoj se posreduje prosilcem
najkasneje v roku 15 dni od obravnave vlog.
Na sklep o odobritvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni na organ, ki je sklep
izdal. Po odobritvi sredstev sklene vsak posameznik pogodbo z Razvojnim centrom
Brežice, v kateri bodo določene vse medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih
strank. Upravičenec bo pozvan k podpisu
pogodbe o dodelitvi sredstev v roku 8 dni
od prejema sklepa in pogodbe. Namensko
uporabo sredstev iz pogodbe preverja Razvojni center Brežice.
9. Informacije: vse potrebne informacije
v zvezi z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo lahko dobite na Razvojnem centru
Brežice, tel. 07/499-06-80 ali po e-pošti: info@rc-brezice.si. Kontaktna oseba je Samo
Stanič. Razpisna dokumentacija je na voljo
tudi na spletnih straneh www.rc-brezice.si.
Občina Brežice in
Razvojni center Brežice
Ob-29303/05
Občina Mozirje, Savinjska cesta 7, 3330
Mozirje, objavlja na podlagi Pravilnika o
dodeljevanju sredstev za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini Mozirje (Uradno glasilo Občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče št. 8/96),
Odloka o proračunu Občine Mozirje za leto
2005 (Ur. l. RS, št. 141/04 in 85/05) in
sklepa Odbora za malo gospodarstvo in
turizem z dne 19. 10. 2005 v sodelovanju
z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana,
Podružnica Savinjsko Šaleška, Poslovalnica Mozirje

Št.

razpis
za dodelitev posojil za pospeševanje
razvoja malega gospodarstva v Občini
Mozirje
Skupni okvirni znesek posojil znaša
60,000.000 SIT.
1. Za posojilo lahko zaprosijo:
– male gospodarske družbe in samostojni podjetniki, katerih dejavnost je proizvodnja ali opravljanje storitev ter kmetijska
gospodarstva, ki opravljajo kot dopolnilno
dejavnost turizem na kmetiji,
– sedež obratovalnice in kraj investicije
mora biti na območju Občine Mozirje.
2. Posojila se dodelijo za naslednje namene:
– nakup, graditev in adaptacija poslovnih
prostorov,
– zagotavljanje trajnih obratnih sredstev,
– nakup opreme,
– gradnja turističnih nočitvenih zmogljivosti.
3. Prednost pri dodelitvi posojila bodo
imeli podjetniki in gospodarske družbe, ki:
– opravljajo dejavnosti, ki so deﬁcitarne,
– povečujejo zaposlenost,
– povečujejo proizvodne in storitvene
kapacitete,
– povečujejo izvoz ali nadomeščajo
uvoz,
– se vključujejo v razvojne programe občine,
– prispevajo k izboljšanju okolja.
4. Pogoji pod katerimi se dodeljujejo posojila:
– najdaljša odplačilna doba 5 let, z možnostjo predčasnega vračila,
– obrestna mera nominalna 2% ﬁksna,
– znesek posojila lahko znaša največ
50% predračunske vrednosti namena posojila,
– posojilo se odplačuje polletno ali trimesečno, obresti se zaračunavajo mesečno,
– višina posojila lahko znaša od
1,000.000 SIT do največ 10,000.000 SIT,
– v primeru, da razpisana vsota ne bi
bila v celoto porabljena, si pridržujemo
pravico povečati kreditno vsoto posameznikom preko 10 milijonov SIT, vendar kredit ne sme presegati 50% predračunske
vrednosti,
– stroške odobritve: enkratno 0,25% od
zneska kredita, oziroma najmanj 30.000
SIT,
– kreditna sposobnost kreditojemalca (A
in B bonitete),
– zavarovanje odplačila kredita: zastava
nepremičnin ali premičnin (faktor zavarovanja 1: 1,4 – 2), zastava vrednostnih papirjev,
poroštvo.
– posojilojemalec mora imeti poravnane
vse obveznosti do Občine Mozirje.
5. Koriščenje sredstev
Upravičenost kreditov bo potrdil Odbor
za malo gospodarstvo in turizem pri občinskem svetu Občine Mozirje. Za odobreni
kredit sklene kreditojemalec kreditno pogodbo z Novo Ljubljansko banko d.d., Ljubljana,
Podružnica Savinjsko Šaleška, Poslovalnico
Mozirje.
Namensko uporabo kreditov spremlja in
preverja občinska uprava.
V primeru nenamenske porabe kredita,
mora koristnik kredit vrniti v roku 15 dni od
ugotovitve z zakonskimi zamudnimi obresti
za ves čas koriščenja sredstev.
Rok za oddajo vlog je 15. 11. 2005. Vloge sprejema Nova Ljubljanska banka d.d.,
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Ljubljana, Podružnica Savinjsko Šaleška,
Poslovalnica Mozirje. Spisek potrebne dokumentacije je na voljo na sedežu Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Podružnica Savinjsko Šaleška, Poslovalnica Mozirje,
Na trgu 9. Kontaktna oseba Marija Zavolovšek, tel. 839-17-26.
Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana
Podružnica Savinjsko-Šaleška
Poslovalnica Mozirje
Občinska uprava
Ob-28911/05
Na podlagi 57., 61., 62. člena in členov
od 100. do 120. Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za soﬁnanciranje kulturnih programov in
projektov, ki se soﬁnancirajo iz proračuna
Občine Krško (Ur. l. RS, št. 91/01, 90/02,
92/03 in 109/04), ter Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
6/03 in 97/03) Občina Krško objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov in projektov na področju kulture, ki jih bo v letu
2006 soﬁnancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
in projekti na področju kulture, ki zajemajo
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižnozaložniške, knjižničarske, glasbene, plesne,
gledališke in lutkovne, literarne, likovne in
fotografske, ﬁlmske in video dejavnosti ter
varstva kulturne dediščine.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo:
1. zavodi, ki delujejo na področju kulture v Občini Krško (razen javnih zavodov)
in imajo reference za kakovostno izvedbo
programa, ter Javni sklad RS za kulturne
dejavnosti – OI Krško in ZKD Krško za organizacijo kulturnih prireditev v občini in za
knjižno-založniško dejavnost,
2. društva, ki imajo sedež v Občini
Krško in se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo,
za študij in izvedbo kulturnih programov in
projektov ter za organizacijo kulturnih prireditev,
3. posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in
imajo stalno bivališče v Občini Krško, za
avtorske projekte,
4. lastniki premične ali nepremične
kulturne dediščine, ki ima status spomenika
ali pa je vpisana v zbirni register dediščine,
za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje kulture
za leto 2006 je 31,000.000 SIT, realna vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna
za leto 2006.
5. Merila za izbor programov in projektov
Osnovna merila za izbor in vrednotenje
programov so:
– kakovost in zahtevnost predlaganega
programa,
– realna možnost izvedbe programa
(kadrovski, ﬁnančni, prostorski, časovni
pogoji),
– neproﬁtnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
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– delež soﬁnancerjev,
– odmevnost programov in projektov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike).
Kriteriji za vrednotenje osnovne dejavnosti ljubiteljskih kulturnih skupin so sestavni
del razpisne dokumentacije.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji,
– kopija odločbe o statusu (samo samostojni ustvarjalci na področju kulture),
– dokazilo o lastništvu, projekt obnove in
spomeniško varstveno soglasje na projekt
obnove (samo prijavitelji spomeniškovarstvenih programov).
Prijave na razpis morajo biti popolne,
naknadno dopolnjevanje po izteku roka za
predložitev prijav ni možno.
Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki
oziroma ﬁzične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2006 morajo biti porabljena v letu
2006.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 30. novembra 2005 do 12.
ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občine Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – prijava na razpis za
kulturne programe in projekte 2006«. Na
hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 1. decembra 2005 ob 8. uri v
prostorih Občine Krško.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov v okviru
sredstev, zagotovljenih v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani občine Krško www.krsko.si ali jo v tem
roku zainteresirani lahko dvignejo v času
uradnih ur na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško.
Dodatne informacije posreduje Katja Ceglar, tel. 07/498-12-84, e-mail: katja.ceglar@krsko.si, v času uradnih dni od 8.
do 10. ure, za ljubiteljske kulturne dejavnosti
pa Tatjana Avsec, tel. 07/488-16-50, e-mail:
oi.krsko@jskd.si.
Občina Krško
Ob-28912/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
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(Ur. l. RS, št. 108/04), Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov s področja
tehnične kulture, ki jih bo v letu 2006
soﬁnancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi
s področja tehnične kulture, in sicer na naslednjih področjih:
– radioamaterstvo,
– jamarstvo,
– modelarstvo,
– potapljanje z avtonomno potapljaško
opremo,
– astronomija.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis: na javni razpis se lahko
prijavijo društva, klubi in njihove zveze, ki
so registrirani za opravljanje dejavnosti s
področja tehnične kulture in imajo sedež v
Občini Krško.
Posamezni vlagatelj lahko prijavi največ
dva programa.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2006 je
3,700.000 SIT, realna vrednost pa bo določena po sprejetju proračuna za leto 2006.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,
– reference prijavitelja,
– ﬁnančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote); namesto odločbe oziroma
sklepa se lahko predloži odločba o statusu
društva, ki deluje v javnem interesu na področju tehnične kulture,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2006 morajo biti porabljena v letu
2006.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo oddati
najpozneje do 30. novembra 2005 do 12.
ure na naslov: Občina Krško, Oddelek za
družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14,
8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na prijavnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
razpis za tehnično kulturo 2006«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila 2. decembra 2005 v prostorih
Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
v osmih dneh od odpiranja vlog prijavitelja
pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru, da
je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo vloga
zavržena.

10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav. Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi predlog
prejemnikov sredstev, na podlagi katerega
se izda sklep o dodelitvi sredstev, zoper
katerega je možna pritožba županu Občine
Krško. Rok za pritožbo bo 15 dni od prejema sklepa.
Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
11. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Krško www.krsko.si ali jo
v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v
času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Katja Ceglar, tel. 07/498-12-84, e-mail: katja.ceglar@krsko.si, v času uradnih dni od
8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-28913/05
Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 108/04), Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, Krško, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov za otroke
in mladino, ki jih bo v letu 2006 soﬁnancirala Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško.
2. Predmet javnega razpisa so programi
za otroke in mladino v Občini Krško v letu
2006, razen programov s področja športa,
zdravstva in sociale.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis: na javni razpis se
lahko prijavijo društva, klubi in njihove zveze ter ostale nevladne organizacije, ki so
registrirani za opravljanje dejavnosti s področja dela z mladimi in imajo sedež v Občini Krško.
4. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za področje dela
z mladimi za leto 2006 je 7,500.000 SIT,
realna vrednost pa bo določena po sprejetju
proračuna za leto 2006.
5. Merila za izbor programov:
– kakovost, zahtevnost in dostopnost
predloženega programa,
– realna možnost izvedbe programa
(kadrovski, ﬁnančni, prostorski, časovni
pogoji),
– možnost sodelovanja uporabnikov in
prostovoljcev pri načrtovanju in izvedbi programa,
– neproﬁtnost programa,
– reference prijavitelja – odmevnost programov, izvedenih v preteklih letih,
– preglednost, ekonomičnost in realnost
ﬁnančne konstrukcije programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis z vsemi
zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji;
namesto odločbe oziroma sklepa se lahko
predloži odločba o statusu društva, ki deluje
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v javnem interesu na področju dela z otroki
in mladino,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2006 morajo biti porabljena v letu
2006.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve: prijavitelji morajo prijave oddati
do 30. novembra 2005 do 12. ure na naslov:
Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnih obrazcih
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti poslane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis za soﬁnanciranje programov za
otroke in mladino 2006«. Na hrbtni strani
mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo komisija opravila 2. decembra 2005 v prostorih Občine
Krško. Odpiranje prijav ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za
dopolnitev ne bo daljši od 15 dni. V primeru,
da je prijavitelj v roku ne bo dopolnil, bo
vloga zavržena.
10. Izid razpisa
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma
odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
zoper katerega je možna pritožba županu
Občine Krško.
Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za
leto 2006 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Krško www.krsko.si, ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti
Občine Krško, CKŽ 14, 8270 Krško. Dodatne informacije posreduje Katja Ceglar, tel.
07/498-12-84, e-mail: katja.ceglar@krsko.si,
v času uradnih dni od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-28914/05
Na podlagi 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za soﬁnanciranje programov na področjih:
A) socialnega varstva,
B) zdravstvenega varstva,
ki jih bo v letu 2006 soﬁnancirala
Občina Krško
1. Neposredni proračunski uporabnik:
Občina Krško, Cesta krških žrtev 14,
Krško.
2. Predmet javnega razpisa so: programi nevladnih ali nepridobitnih in/ali nepro-

Št.

ﬁtnih organizacij ter zavodov, ki delujejo
na področju socialnega in zdravstvenega
varstva.
Predmet javnega razpisa je:
Pod A)
– programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju socialnega varstva,
– programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok,
– organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni program za delo z
mladimi,
– programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih skupin
zaradi revščine,
– programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj in žrtve nasilja v družini,
– programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
– programi pomoči urejanja in reševanja
socialnih stisk, povezanih z uživanjem alkohola in prepovedanih drog ter drugih oblik
zasvojenosti,
– programi med generacijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugimi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje socialne
izključenosti starejših in spodbujajo širjenje
prostovoljnega dela starih samih ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
– programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
– programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
– programi za promocijo zdravja v Občini Krško,
– programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
– programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov,
– programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na razpis se lahko prijavijo nevladne ali
nepridobitne in/ali neproﬁtne organizacije,
društva ter zavodi ustanovljeni za delovanje na območju Občine Krško, ki prijavijo
program, ki je predmet razpisa za A in B
področje.
Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Krško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neproﬁtne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih reševali socialne in
zdravstvene probleme svojih članov – občanov Občine Krško,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neproﬁtne organizacije, ki
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jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki
ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo programe na področju sociale in zdravstva za
uporabnike z območja Občine Krško.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje Občine Krško oziroma njene
občane.
4. Orientacijska vrednost razpisa
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2006 je 21,320.000 SIT,
in sicer:
– za področje A: 13,670.000 SIT,
– za področje B: 7,650.000 SIT.
5. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– možnost sodelovanja uporabnikov
(udeležencev, članov) in prostovoljcev v
programu,
– reference prijavitelja,
– ﬁnančna konstrukcija programa.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2006 z vsemi zahtevanimi podatki – za vsak
prijavljen program posebej,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani
za opravljanje socialno varstvenih storitev
– namesto odločbe ali sklepa o registraciji
se lahko predloži Odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu na področju socialnega ali zdravstvenega varstva,
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
7. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2006 morajo biti porabljena v letu
2006.
8. Rok za predložitev prijav in način
predložitve
Prijave morajo prispeti najpozneje do
30. 11. 2005 do 12. ure na naslov Občina
Krško, Oddelek za družbene dejavnosti, Cesta krških žrtev 14, Krško – soba 205.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
razpisne dokumentacije naročnika (Občine
Krško).
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti in označene z »Ne odpiraj – ponudbe
na razpis« s pripisom »za področje A« oziroma »za področje B, odvisno od tega za
katero razpisno področje ponudnik oddaja
ponudbo.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Odpiranje prijav bo strokovna komisija
opravila 6. 12. 2005 v prostorih Občine Krško. Odpiranje prijav ne bo javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo, bo komisija
prijavitelja v 8 dneh od odpiranja pozvala,
da dopolni vlogo. V primeru, da je prijavitelji v roku ne bodo dopolnili, bo vloga
zavržena.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60
dneh od datuma odpiranja prijav.
Na podlagi ocene vlog, komisija pripravi
predlog prejemnikov sredstev, na podlagi
katerega se izda sklep o dodelitvi sredstev,
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zoper katerega je možna pritožba županu
Občine Krško.
Občina Krško bo z izbranimi prijavitelji
sklenila pogodbo o soﬁnanciranju programov po sprejemu in uveljavitvi proračuna za
leto 2006 in v okviru sredstev, zagotovljenih
v proračunu.
11. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka dosegljiva
na spletni strani Občine Krško www.krsko.si
ali jo v tem roku zainteresirani lahko dvignejo v času uradnih dni na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Krško, CKŽ 14, 8270
Krško.
Dodatne informacije posreduje Milan
Masnec, tel. 07/498-12-03, e-mail: milan.masnec@krsko.si, v času uradnih dni
od 8. do 10. ure.
Občina Krško
Ob-28915/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika za
vrednotenje in izbor programov športa v Občini Krško (Ur. l. RS, št. 90/02), objavlja Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, Krško
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Občini Krško za leto 2006
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov
s področja športa v Občini Krško za leto
2006.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa za leto 2006 je
65,000.000 SIT.
III. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
1. športna društva in klubi,
2. zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v Občini
Krško,
3. zavodi s področja športa, vzgoje in
izobraževanja,
4. zavodi, zasebniki ter podjetja, ki so registrirani za izvajanje športne dejavnosti.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
1. da imajo svoj sedež v Občini Krško,
razen društev, ki združujejo invalidne osebe
s stalnim bivališčem v Občini Krško,
2. da imajo organizirano redno vadbo,
oziroma druge redne športne aktivnosti,
3. da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje planiranih programov športa,
4. da imajo urejeno evidenco o članstvu
(društva in zveze),
5. da dostavijo občini podatke o članstvu,
poročilo o realizaciji programov v preteklem
letu, plan dejavnosti in poročilo o doseženih
rezultatih.
V. V letu 2006 bomo soﬁnancirali naslednje programe:
1. športna vzgoja otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – športne šole,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
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2. športna rekreacija:
– 80-urni programi redne vadbe,
– organizacija športno-rekreativnih tekmovanj,
– planinstvo;
3. kakovostni šport;
4. vrhunski šport;
5. šport invalidov.
6. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstvenoraziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– velike mednarodne, državne in občinske športne prireditve,
– informacijski sistem na področju športa.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izbrane programe bomo soﬁnancirali na
podlagi Pravilnika za vrednotenje in izbor
športnih programov v Občini Krško.
VI. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve: prijavitelji morajo prijavo poslati
s priporočeno pošiljko po pošti ali dodati
osebno na naslov: Občina Krško, CKŽ 14,
8270 Krško, najpozneje do 30. novembra
2005. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v prostorih Občine
Krško. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti in označene z “Ne odpiraj – prijava
na javni razpis – šport 2006”. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
Prijava mora biti izdelana izključno na
prijavnem obrazcu razpisne dokumentacije
naročnika (Občina Krško). Priložen mora biti
natančen opis prijavljenih programov z vsemi zahtevanimi podatki.
Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
pošljejo tudi fotokopijo odločbe ali sklepa o
registraciji (od upravne enote). Namesto odločbe oziroma sklepa se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v javnem
interesu na področju športa.
Nepravočasno oddanih prijav komisija
ne bo upoštevala.
VII. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav bo strokovna komisija opravila
2. decembra 2005 v prostorih Občine Krško. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru
nepopolno izpolnjenih prijav s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija v osmih dneh od
odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da dopolni vlogo. Rok za dopolnitev ne bo daljši od
15 dni. V primeru, da je prijavitelj v roku ne
bo dopolnil, bo vloga zavržena.
VIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
v 60 dni od datuma odpiranja prijav. Občina
Krško bo izbranimi izvajalci sklenila pogodbe o soﬁnanciranju športnih programov po
sprejemu in uveljavitvi proračuna za leto
2006 in v okviru sredstev, zagotovljenih v
proračunu.
IX. Kraj in čas, v katerem lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo: enotne
obrazce za prijavo in ostalo razpisno dokumentacijo dobijo prijavitelji na naslovu: Občina Krško, Oddelek za družbene dejavnosti,
CKŽ 14, v sobi št. 203, Zdravko Pilipovič,
tel. 07/498-12-29, vsak delavnik med 8. in
10. uro ali na spletni strani Občine Krško:
www.krsko.si.
Občina Krško

Št. 120
Ob-28894/05
Na podlagi 7. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Ur. l. RS, št. 23/99, 52/01
in 76/02), 5. člena Odloka o oglaševanju in
plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota
(Ur. l. RS, št. 60/02) in 59. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03), Mestna občina
Murska Sobota objavlja
javni razpis
za oddajo površin za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z reklamnimi
objekti v nadstrešnicah avtobusnih
postajališč na območju Mestne občine
Murska Sobota
1. Predmet javnega razpisa je oddaja 19
površin (najmanj 5 in največ 19 površin)
za namestitev nadstrešnic in oglaševanje z
reklamnimi objekti v nadstrešnicah avtobusnih postajališč na območju Mestne občine
Murska Sobota.
2. Nadstrešnice se postavijo po tipskem
projektu, katerega predložijo ponudniki. Projekt mora upoštevati izhodišča, navedena v
razpisni dokumentaciji. Reklamni objekt, s
katerim se izvaja oglaševanje, je reklamna
svetlobna vitrina, nameščena v nadstrešnici.
Priloga razpisne dokumentacije je seznam
avtobusnih postajališč s podatki o minimalni
velikosti nadstrešnic.
3. Izbrani izvajalec v svojem imenu in
za svoj račun izdela in namesti nadstrešnice z reklamnimi svetlobnimi vitrinami na
avtobusna postajališča, prosto uporablja
reklamne objekte za oglaševanje, skrbi za
vzdrževanje in izvaja druge aktivnosti, določene s pogodbo. Objekti nadstrešnic s
svetlobnimi vitrinami postanejo po preteku
pogodbenega razmerja last Mestne občine
Murska Sobota.
4. Pogodba o postavitvi nadstrešnic in
izvajanju oglaševanja se sklene za obdobje najmanj pet let in največ 8 let. Pričetek
veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno
prekinitev pogodbenega razmerja se določijo s pogodbo.
5. Ponudbo lahko da pravna oseba, ki je
registrirana za opravljanje dejavnosti oglaševanja ali samostojni podjetnik, ki opravlja
to dejavnost, ter zanjo izpolnjuje razpisane
pogoje.
6. Za objavo javnega razpisa in postopek
izbire najugodnejšega ponudnika se smiselno uporabljajo določila Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 in 77/03), ki se nanašajo na javno
zbiranje ponudb ter splošna načela javnega naročanja po zakonodaji, ki ureja področje javnega naročanja. Za postopkovna
vprašanja se subsidiarno uporablja Zakon o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št.
22/2005 – UPB), za materialna pa Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01 in 32/04).
7. O izbiri izvajalca na predlog komisije, se izda upravna odločba, na katero je
možna pritožba županu mestne občine in
druga pravna sredstva v skladu z Zakonom
o splošnem upravnem postopku. Pri izbiri
izvajalca bodo upoštevane le pravilno opremljene in popolne ponudbe, ki vsebujejo vse
obvezne priloge po točki 12. Izbrani izvajalec je dolžan pogodbo skleniti v 15 dneh po
pravnomočnosti odločbe.
8. Začeti postopek se lahko kadarkoli do
sklenitve pravnega posla ustavi.
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9. Rok za prijavo na razpis je
25. november 2005 do 11. ure. Prijava na
razpis se pošlje s povratnico ali izroči osebno v vložišče na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, v zapečateni kuverti, na kateri
sta vidna identiﬁkacija ponudnika ter napis:
»Razpis – postavitev nadstrešnic avtobusnih
postajališč in oglaševanje – Ne odpiraj!«.
10. Interesenti lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo osebno vsak delavnik v
uradnem času po predhodni telefonski najavi na Oddelku za infrastrukturo, okolje in
prostor ter gospodarske javne službe (Milena Vöröš, tel. 02/525-16-30), kjer so na
voljo tudi dodatne informacije. Razpisna
dokumentacija je dosegljiva tudi na internetni strani Mestne občine Murska Sobota:
www.murska-sobota.si.
11. Razpisna dokumentacija obsega:
11.1. integralno besedilo sklepa o javnem razpisu,
11.2. osnutek pogodbe (ki se po dogovoru z izbranim ponudnikom uskladi, ponudnik
lahko predlaga določene ugodnosti oziroma
poda svoje predloge za ureditev pogodbenega razmerja),
11.3. ponudbo:
– podatki o ponudniku,
– projekt izvedbe nadstrešnic z reklamnimi objekti,
– število nadstrešnic,
– obdobje trajanja pogodbenega razmerja, ki ne sme biti krajše od 5 let in ne daljše
od 8 let,
– podatki o strokovni in ﬁnančni usposobljenosti,
– število občin, kjer je ponudnik izvedel
postavitev nadstrešnic avtobusnih postajališč ali število občin, kjer ponudnik izvaja
dejavnost oglaševanja z reklamnimi objekti
na avtobusnih postajališčih,
– druge morebitne elemente ponudbe, ki
so lahko predmet usklajevanja pri sklepanju
pogodbe in za Mestno občino Murska Sobota niso obvezni,
– izjava o sprejemanju razpisnih pogojev.
12. Razpisni ponudbi je potrebno priložiti
izjave in potrdila, ki morajo biti priložene ponudbi v originalu, podpisane in ožigosane:
12.1. kopije dokumentov o registraciji ali
priglasitveni list,
12.2. potrdilo pristojnega davčnega urada, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi,
12.3. dokazilo, da razpolaga z zadostnim
številom strokovnega kadra za učinkovito
opravljanje dejavnosti oziroma dokazila o
strokovni in ﬁnančni usposobljenosti,
12.4. dokazilo, da je ustrezno tehnično
usposobljen za izvajanje dejavnosti,
12.5. potrdila občin, s katerimi ponudnik
že ima sklenjene pogodbe ali fotokopija pogodb o namestitvi nadstrešnic avtobusnih
postajališč ali opravljanju dejavnosti oglaševanja z reklamnimi objekti na nadstrešnicah
avtobusnih postajališč.
13. Pogodba bo sklenjena s ponudnikom, ki bo izpolnjeval in sprejemal razpisne
pogoje in katerega ponudba bo najvišje ocenjena. V primeru enake skupne ocene ima
prednost ponudnik, ki ponudi večje število
nadstrešnic po merilu 2.
Merila za ocenitev ponudb:
1. izvedba nadstrešnic in reklamnih tabel: maks. 50 točk,
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2. število nadstrešnic: maks. 20 točk,
3. obdobje pogodbenega razmerja:
maks. 10 točk,
4. strokovna in ﬁnančna usposobljenost:
maks. 10 točk,
5. reference: maks. 10 točk.
14. Javno odpiranje ponudb bo 25. 11.
2005 ob 12. uri v sejni sobi urada župana,
Kardoševa 2, 1. nadstropje.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 320-01-0065/2005-317
Ob-29132/05
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Žalec za leto 2005 (Uradni list RS, št. 16/05)
ter Pravilnika o dodeljevanju proračunskih
sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Žalec (Uradni list RS, št.
80/02, 78/03 in 16/05), v nadaljevanju pravilnik, objavlja Občina Žalec
javni razpis
za dodelitev nepovratnih sredstev za
razvoj turističnih kmetij v Občini Žalec
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec.
II. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za namen soﬁnanciranje
razvoja turističnih kmetij v Občini Žalec in
s tem k izboljšanju učinkovitosti razporejanja dela na kmetijah ter zagotovitvi dodatnih zaposlitvenih možnosti in povečanja
dohodka.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, namenjena za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za dodeljevanje sredstev
za razvoj turističnih kmetij za leto 2005, z
možnostjo koriščenja do 31. 12. 2005 je
10,000.000 SIT.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 042118 Občine Žalec.
III. Končni prejemniki
Končni prejemniki nepovratnih sredstev
po tem razpisu so kmetije, ﬁzične ter pravne
osebe, ki opravljajo dejavnost na kmetiji in
imajo stalno prebivališče v Občini Žalec.
Sredstva se dodeljujejo skladno z določili
Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v
Občini Žalec.
Pomoč se lahko dodeli, če pomeni spodbudo za izvedbo projekta oziroma je zanj
nujno potrebna.
Pri investicijah v kmetijska gospodarstva
mora biti podana ocena možnosti obstoja
kmetijskega gospodarstva in v povezavi s
tem tudi zagotovitev prodaje izdelkov na
trgu ter ustrezne poklicne sposobnosti in
zmožnosti prejemnika pomoči.
Upravičenci morajo vlogi za dodelitev
sredstev za posamezni namen priložiti podpisano izjavo, da niso prejeli sredstev iz
državnih in mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za posamezni
namen že prejeli.
IV. Predmet podpore: predmet podpore
so naložbe v obnovo ali novogradnjo ter
opremo prostorov za opravljanje turistične
dejavnosti ter rekreacijskih površin za namene turistov na kmetiji ter soﬁnanciranje
stroškov nastalih pri pridobivanju dokumentacije pri izdaji dovoljenja za opravljanje
dopolnilne dejavnosti na kmetiji in ureditev
prostorov.
V. Pogoji za pridobitev sredstev
Splošni pogoji:
1. Občina bo dodeljevala sredstva vlagateljem pod pogojem, da upravičenec poda

95-96 / 28. 10. 2005 /

Stran

7905

izjavo, da za posamezni namen ni dobil
sredstva iz državnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma koliko sredstev je iz
teh virov že pridobil. Dotacije za posamezni
namen oziroma investicijo posameznemu
upravičencu lahko skupaj znašata največ do
40% upravičenih stroškov investicije.
2. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije za ta ukrep.
3. Z izvedbo naložbe se ne sme pričeti
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
4. Nosilec kmetijskega gospodarstva in
nosilec dejavnosti morata imeti prijavljeno
stalno bivališče na sedežu opravljanja dejavnosti.
5. Nosilec kmetijskega gospodarstva
mora porabiti najmanj 25% delovnega časa
za kmetijsko dejavnost na lastni kmetiji.
6. Nosilec kmetijskega gospodarstva in
nosilec dejavnosti sta lahko stara največ 65
let v času oddaje vloge.
7. V uporabi mora imeti vsaj 1 ha primerljivih kmetijskih površin.
Za 1 ha primerljivih kmetijskih površin
se šteje:
– 1 ha njiv ali vrtov, ali
– 2 ha travnikov oziroma ekstenzivnih
sadovnjakov, ali
– 4 ha pašnikov, ali
– 0,25 ha plantažnih trajnih nasadov, ali
– 0,2 ha zavarovanih prostorov pri pridelavi vrtnin, jagod ali jagodičja oziroma 0,1 ha
proizvodnih površin pri pridelavi gob, ali
– 8 ha gozdov ali
– 5 ha gozdnih plantaž, ali
– 6 ha močvirnih travnikov oziroma drugih površin.
8. Kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v register kmetijskih gospodarstev, ki
ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
9. Končni prejemnik mora v tekočem
letu v skladu s kmetijsko dejavnostjo, ki jo
opravlja, v predpisanem roku posredovati
na Agencijo osnovne obrazce o kmetijskem
gospodarstvu.
10. Predloženo mora biti mnenje Kmetijsko svetovalne službe o ekonomski upravičenosti investicije ter ocena možnosti preživetja kmetije.
11. Predloženo mora biti dokazilo o ﬁnančnem stanju kmetijskega gospodarstva.
12. Predloženo mora biti dokazilo, da
s.p. ali pravna oseba ni v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali
postopku likvidacije.
13. Predložena mora biti vsa potrebna
gradbena dokumentacija in vsa ustrezna pridobljena dovoljenja, kolikor gre za gradbene
ukrepe.
14. Predloženo mora biti pooblastilo lastnika oziroma morebitnih solastnikov kmetije, kolikor gre za novogradnjo ali obnovo
objekta.
15. Končni prejemnik mora imeti registrirano dejavnost oziroma jo registrirati pri
ustreznem organu najkasneje eno leto po
prejemu pomoči.
16. 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 naložbe ali uporabljati naložbo v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev.
Kot bistvene spremembe naložbe za ta
ukrep se štejejo spremembe, ki bistveno
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vplivajo na naravo naložbe ali pogoje izvajanja.
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 Občino Žalec, ki vodi ta postopek.
VI. Omejitve:
1. Sredstva se ne dodelijo vlagatelju, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem razpisu, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva EU.
2. Upoštevani morajo biti pogoji državnih
pomoči oziroma pravilo »de minimis«.
3. Naložba mora izpolnjevati ﬁzične omejitve za dopolnilne dejavnosti po predpisih o
kmetijstvu.
4. Za vsa dodeljena sredstva se bo obračunavala akontacija dohodnine v skladu z
veljavno zakonodajo.
5. Podpore za naložbe po tem javnem
razpisu se ne dodelijo za:
– plačilo davkov, carin in dajatev pri
uvozu;
– stroške poslovanja (npr. tudi stroški
vzdrževanja in najemnina itd.);
– bančne stroške in stroške garancij;
– stroške promocije;
– rabljeno opremo;
– nakup nepremičnine;
– naložbe v prostore za zasebno rabo
kmetov;
– naložbe, katerih izvedba se je pričela
pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev:
1. Finančna pomoč se zagotovi v obliki
nepovratnih sredstev. Struktura ﬁnanciranja
je naslednja:
– do 40% upravičenih izdatkov se zagotovi iz proračunskih sredstev Občine Žalec;
– do 60% upravičenih izdatkov zagotovi
končni prejemnik.
2. Višina soﬁnanciranja za naložbe v dopolnilo dejavnost je omejena:
– najvišji znesek soﬁnanciranja na končnega prejemnika znaša 5,000.000 SIT;
– najnižji znesek soﬁnanciranja znaša
1,000.000 SIT.
3. Sredstva se izplačajo na podlagi
enega do največ štirih zahtevkov končnega prejemnika za izplačilo sredstev. Rok
za izplačilo nepovratnih sredstev znaša do
30 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, potrjene s strani pooblaščenega nadzornega organa in končnega
prejemnika (v primeru večjih gradbenih del)
z originalnimi dokazili o njihovem plačilu,
ter poročilo o opravljenem delu, podpisano
s strani končnega prejemnika.
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4. Končni prejemnik pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali
jih je porabil nenamensko oziroma del ni
izvršil v skladu s programom, mora vrniti
vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.
VII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
dodeljevanje sredstev za razvoj turističnih
kmetij v Občini Žalec vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo
vloge;
– postopek za izbor končnih prejemnikov;
– vzorec pogodbe;
– seznam opravičljivih stroškov;
– vlogo, ki vsebuje:
– prijavni obrazec in
– 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 21. novembra 2005, vsak delavnik
med 9. in 13. uro pri Tilki Potočnik na Občini
Žalec, Savinjske čete 5, 3310 Žalec ali na
spletni strani www.zalec.si.
VIII. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati s priporočeno
pošiljko na naslov: Občina Žalec, Savinjske
čete 5, 3310 Žalec, do 21. 11. 2005 (velja
poštni žig 21. 11. 2005).
Vloge morajo biti oddane v zaprtih pošiljkah, opremljene z naslovom pošiljatelja in
označene z oznako: »ne odpiraj – vloga na
javni razpis Razvoj turističnih kmetij«.
Informacije v zvezi z javnim razpisom je
možno dobiti na Občini Žalec osebno ali na
tel. 713-64-36, vsak delavnik med 9. in 13.
uro pri Tilki Potočnik.
IX. Obravnava vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
23. 11. 2005 na Občini Žalec. Odpiranje vlog
ni javno.
Če vloga ni popolna se vlagatelja najkasneje v roku 8 dni od odprtja vloge pisno
pozove za dopolnitev. Rok za dopolnitev
vloge je 5 dni od dneva vročitve poziva za
dopolnitev.
O vlogah odloči župan Občine Žalec z
odločbo oziroma sklepom. Odločba o odobritvi sredstev je podlaga za sklenitev pogodbe o soﬁnanciranju. V tej pogodbi se podrobneje uredijo način in pogoji koriščenja
dodeljenih sredstev.
Občina Žalec bo spremljala namensko
porabo odobrenih sredstev pri končnem prejemniku.
Občina Žalec
Št. 19/2005
Ob-29014/05
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o
javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02) in 45. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganja in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) ter Sklepa
Sveta MO Velenje o sprejemu posameznega programa prodaje stvarnega premoženja
– nepremičnin parc. št. 3270/13 in parc. št.
3270/9, k.o. Velenje (Uradni vestnik Mestne
občine Velenje, št. 17/2005) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb

I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje
Predmet prodaje sta nepremičnini parc.
št. 3270/13, sadovnjak, v izmeri 780 m2, k.o.
Velenje in parc. št. 3270/9, sadovnjak, v izmeri 884 m2, k.o. Velenje.
Nepremičnina parc. št. 3270/13, sadovnjak, v izmeri 780 m2, k.o. Velenje je zemljišče, ki se nahaja na južnem delu naselja
Gorice. Dostop do zemljišča je možen po
lokalni asfaltirani cesti, ki nima urejene javne razsvetljave in odtokov meteornih vod.
V okolici zemljišča se nahajajo individualni stanovanjski objekti, gozdne površine in
kmetijsko obdelovalne površine. Od javnih
institucij je zemljišče oddaljeno ca. 1500 m.
Okolica je gosto poseljena. Zemljišče je kot
celota zaokroženo, nahaja se na strmem
terenu, je nepravilne pravokotne oblike in
v naravi predstavlja sadovnjak. Na sredi
parcele se nahaja kanalizacijski jašek, ki
pripada sosedu. Iz lokacijske informacije
št. 350-04-0611/2005-300 izhaja, da je nepremičnina parc. št. 3270/13, k.o. Velenje,
nezazidano stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja naselij. Zemljišče se nahaja v območju urejanja S4/21, v morfološki
enoti 1A/5.
Nepremičnina parc. št. 3270/9, sadovnjak, v izmeri 884 m2, k.o. Velenje je zemljišče, ki se nahaja na severnem delu naselja Gorica. Dostop do zemljišča je možen
po lokalni asfaltirani cesti, ki nima urejene
javne razsvetljave in odtokov meteornih
vod. V okolici zemljišča se nahajajo individualni stanovanjski objekti, gozdne površine in kmetijsko obdelovalne površine. Od
javnih institucij je zemljišče oddaljeno ca.
1500 m. Okolica je gosto poseljena. Zemljišče je kot celota zaokroženo, nahaja se
na strmem terenu, je nepravilne pravokotne oblike in v naravi predstavlja vrtove in
vrtne lope. Gradnja temeljev je otežena zaradi strmega terena. Iz lokacijske informacije št. 350-04-0611/2005-300 je razvidno,
da je nepremičnina parc. št. 3270/9, k.o.
Velenje označeno kot nezazidano stavbno zemljišče znotraj ureditvenega območja
naselij. Predmetna nepremičnina se nahaja v območju urejanja S4/21, v morfološki
enoti 1A/5.
Izhodiščna cena za nepremičnino parc.
št. 3270/13, sadovnjak, v izmeri 780 m2, k.o.
Velenje je 3,303.000 SIT brez DDV.
Izhodiščna cena za nepremičnino parc.
št. 3270/9, sadovnjak, v izmeri 884 m2, k.o.
Velenje je 4,236.000 SIT brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnini se prodajata po sistemu
»videno – kupljeno«.
2. Kupec plača davek na dodano vrednost in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva.
3. Kupec nepremičnine parc. št. 3270/13,
k.o. Velenje je dolžan na lastne stroške prestaviti obstoječo kanalizacijo, ki poteka sredi
predmetne parcele pred pričetkom gradnje.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca.
5. Kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je prosta vseh bremen.
IV. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje ﬁzične ali pravne osebe, pod pogo-
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jem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v državi članici Evropske
unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom
o državljanstvu oziroma kopijo osebnega
dokumenta, iz katerega je razviden podatek
o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz sodnega registra.
b) Obvezno je vplačati varščino (kavcijo)
za resnost ponudbe:
– za nepremičnino parc. št. 3270/13, sadovnjak, v izmeri 780 m2, k.o. Velenje v višini
330.300 SIT na podračun EZR Mestne občine
Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim
sklicem na št. 28 76333-7141998-21121105.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v
nobenem primeru ne obrestuje;
– za nepremičnino parc. št. 3270/9, sadovnjak, v izmeri 884 m2, k.o. Velenje v višini
423.600 SIT na podračun EZR Mestne občine
Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim
sklicem na št. 28 76333-7141998-21121105.
Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v
kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina
vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v
nobenem primeru ne obrestuje.
c) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
z naslednjo vsebino:
– navedbo nepremičnine za katero se
kupec prijavlja na javni razpis;
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90
dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v
primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od
izhodiščne cene;
– potrdilo o plačilu varščine v višini:
– 330.300 SIT na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim
sklicem na št. 28 76333-7141998-21121105
za nepremičnino parc. št. 3270/13, k.o. Velenje;
– 423.600 SIT na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim
sklicem na št. 28 76333-7141998-21121105
za nepremičnino parc. št. 3270/9, k.o. Velenje;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
e) Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 14. 11. 2005
do 12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb – prodaja
nepremičnine parc. št. 3270/13, k.o. Velenje« ali »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb
– prodaja nepremičnine parc. št. 3270/9,
k.o. Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora
biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe prodajalec
ne bo upošteval.
V. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi Pravne službe Mestne občine Velenje, dne
14. 11. 2005, ob 12. uri. Predstavniki po-

Št.

nudnikov se morajo v primeru prisotnosti
pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje in
vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30
dni po odpiranju ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VI. Informacije: vsa pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Antonu Brodniku, vodja Urada za gospodarske javne
službe, od ponedeljka do petka med 9. in
12. uro na tel. 03/89-61-640.
Mestna občina Velenje
Ob-29274/05
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, na podlagi
Zakona o javnih ﬁnancah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 45.
člen Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) ter Sklepa občinskega sveta o soglasju za sklenitev prodaje pogodbe, številka 465-46/00-3, z dne 13. 9. 2005 objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
Prodajalec: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Predmet prodaje: predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 504/2 travnik v izmeri
2426 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku 357 k.o. Preska. Nepremičnina leži na
območju Občine Medvode. V naravi predstavlja travnato površino, severozahodno od
kompleksa »Color« med železniško progo
Ljubljana–Kranj in Škofjeloško cesto. Ureja
se Odlokom o zazidalnem načrtu za območje urejanja ŠP 9/3-1 Color (Uradni list
RS, št. 54/95), deloma pa z se bo urejala z
Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu.
Odlok o zazidalnem načrtu za območje
urejanja ŠP 9/3-1 Color (Uradni list RS, št.
54/95) v 4. členu določa, da je območje urejanja ŠP 9/3 – 1 Color v celoti namenjeno
razvoju tovarne Color Medvode.
Zemljišče se nahaja ob že zgrajeni industrijski coni s kemično in bivšo tekstilno
industrijo, ki je opremljena z vodovodom,
kanalizacijo, električno energijo, plinovodom
in telefonskim omrežjem.
Nepremičnina je prosta vseh bremen.
Izhodiščna cena je 43,600.000 SIT brez
DDV.
Pogoji prodaje:
– nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno«,
– kupec plača davek na dodano vrednost
in nosi vse stroške v zvezi s prodajo in prenosom lastništva,
– kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po prejemu obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa
odstopil. V tem primeru zapade varščina v
korist prodajalca,
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– kupec plača kupnino v roku 8 dni po
izstavi računa.
Pogoji sodelovanja:
a) na razpisu lahko sodelujejo domače
ali tuje ﬁzične osebe ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije oziroma imajo sedež v Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o
državljanstvu oziroma kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o
državljanstvu (potni list, osebna izkaznica).
Sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom
iz sodnega registra,
b) kolikor se ponudba poda pooblaščencu, je potrebno predložiti pismeno pooblastilo overjeno pri notarju,
c) obvezno je plačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 4,300.000
SIT na transakcijski račun Občine Medvode 01271-0100000594, sklic na številko 00
110900. Izbranemu ponudniku bo varščina
všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo
varščina vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine
se v nobenem primeru ne obrestuje,
d) pisne ponudbe je potrebno preložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež
ponudnika,
– ﬁzične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta,
– pravne osebe: overjen izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 90
dni,
– pooblastilo, overjeno pri notarju v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe,
– ponujeno ceno, ki ne sne biti nižja od
izhodiščne cene,
e) potrdilo o plačilu varščine v višini
4,300.000 SIT na transakcijski račun Občine Medvode 01271-0100000594, sklic na
številko: 00 110900,
– izjava da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca,
f) ponudba se bo štela za pravično, če
bo prispela najkasneje do 15. 11. 2005
do 12. ure na naslov: Občina Medvode,
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, z oznako: »Ne odpiraj – Javno zbiranje ponudb – Prodaja nepremičnine«,
na hrbtni strani pošiljke mora biti označen
polni naslov pošiljatelja. Nepravočasne
in nepopolne ponudbe prodajalec ne bo
upošteval.
Postopek izbere najugodnejšega ponudnika:
1. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi v
1. nadstropju občinske stavbe na naslovu:
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, dne 15. 11. 2005 ob 12. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru
prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z
osebnim dokumentom oziroma s pooblastilom ponudnika.
2. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Občine Medvode in vse
ponudnike obvestila o izboru v roku 15 dni
po odpiranji ponudb.
3. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
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prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
Informacije: vsa pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Občini Medvode pri Vanji Debeljak, vodja
občinske uprave, od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro na tel. 01/36-19-512.
Občina Medvode

Javne dražbe
Št. 374-1/01
Ob-28918/05
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03 in 77/03) ter na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka
o programu prodaje državnega ﬁnančnega
in stvarnega premoženja za leti 2004/2005
(Ur. l. RS, št. 86/04), št. 411-01/02-73/8 z
dne 13. 7. 2004, ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne
uprave Ministrstva za javno upravo po pooblastilu razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne
službe državne uprave Ministrstva za javno
upravo, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
faks 01/478-1878, po pooblastilu.
2. Predmet javne dražbe:
Izklicna cena – 54,508.592,52 SIT:
– parc. št. 337/8 – sadovnjak v izmeri
1.342 m2,
– parc. št. 45 S – stavbišče v izmeri
791 m2,
– parc. št. 46/1 S – stavbišče v izmeri
299 m2,
– parc. št. 46/2 S – stavbišče v izmeri
165 m2,
– parc. št. 335 – sadovnjak v izmeri
2.504 m2;
vse vl. št. 1076 k.o. Lanišče.
Nepremičnine se odprodajajo v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
Občina Škoﬂjica ima na nepremičnini na
podlagi 63. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine ter na podlagi 85. člena Zakona o
urejanju prostora predkupno pravico. Grad
Lisičje je obremenjen z najemnim razmerjem na stanovanju za nedoločen čas.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
Najnižji znesek zvišanja je 1,000.000
SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku petinštiridesetih
delovnih dni po opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe je na ogled pri Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave Ministrstva za javno upravo,
Gregorčičeva 27/a, Ljubljana, Klemen Šket,
tel. 01/478-18-26.
5. Način in rok plačila
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v roku osmih dni od podpisa pogodbe na TRR Arhiva Republike Slovenije,
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odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta
35, izvrševanje proračuna RS, Župančičeva
3, št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 35130-7200994-2005.
Položena kavcija se šteje v kupnino. Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od izklicne cene na TRR Arhiva Republike Slovenije, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska
cesta 35, izvrševanje proračuna RS, Župančičeva 3, št. 01100-6300109972, sklic
na številko 18 35130-7200994-2005. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku
15 dni brez obresti. Če bi Občina Škoﬂjica
uveljavila predkupno pravico, se dražitelju,
ki na javni dražbi uspe, kavcija vrne v 8 dneh
od obvestila občine o uveljavitvi predkupne
pravice brez obresti.
8. Ogled nepremičnin: ogled je možen
dne 15. 11. 2005 od 10. do 11. ure.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najmanj eno uro pred
začetkom javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TRR za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), staro najmanj
30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.) staro največ 30 dni,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za
slovenske pravne osebe, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico (ﬁzične osebe,
s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k dražbi.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 23. 11. 2005 ob 9. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe

državne uprave Ministrstva za javno upravo,
Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne dražbe do sklenitve pravnega
posla, pri čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem
razpisne dokumentacije.
Arhiv Republike Slovenije
Ob-28890/05
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, objavlja na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) ter v skladu z
določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in na podlagi Sklepa
o posameznem programu prodaje nepremičnin Občinskega sveta Občine Brežice, z
dne 18. 7. 2005, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin »gradbene parcele Čatež-Savska pot«
I. Program prodaje »gradbene parcele
Čatež-Savska pot«
I.1.Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Brežice, Cesta prvih borcev
18, 8250 Brežice, tel. 07/499-15-00, faks
07/499-00-52.
I.2. Predmet prodaje:
Predmet prodaje so zazidljiva stavbna
zemljišča, ki v naravi predstavljajo komunalno opremljene gradbene parcele na Čatežu
ob Savi, kjer je z Odlokom o zazidalnem
načrtu Čatež – Savska pot (Ur. l. RS, št.
19/02) predvidena gradnja individualnih stanovanjskih hiš pa tudi gospodarskih poslopij
z večnamensko dejavnostjo.
Naprodaj so sledeče komunalno opremljene gradbene parcele, z ocenjeno vrednostjo-po cenitvenih poročilih:
a) Gradbena parcela po ZN št. 2, na
parc. št. 22/13 k.o. Čatež, v izmeri 963 m2,
po ocenjeni vrednosti 13,867.000 SIT;
b) Gradbena parcela po ZN št. 12, na
par. št. 22/4 k.o. Čatež, v izmeri 686 m2, po
ocenjeni vrednosti 9,878.000 SIT;
c) Gradbena parcela po ZN št. 11, na
parc. št. 22/3 k.o. Čatež, v izmeri 604 m2, po
ocenjeni vrednosti 8,698.000 SIT;
č) Gradbena parcela po ZN št. 13, na
parc. št. 22/6 k.o. Čatež, v izmeri 679 m2, po
ocenjeni vrednosti 9,778.000 SIT;
d) Gradbena parcela po ZN št. 14, na
parc.št. 22/8 k.o. Čatež, v izmeri 685 m2, po
ocenjeni vrednosti 9,864.000 SIT;
e) Gradbena parcela po ZN št. 15, na
parc. št. 22/10 k.o. Čatež, v izmeri 994 m2,
po ocenjeni vrednosti 14,314.000 SIT;
f) Gradbena parcela po ZN št. 16, na
parc. št. 22/11 k.o. Čatež, v izmeri 655 m2,
po ocenjeni vrednosti 9,432.000 SIT;
g) Gradbena parcela po ZN št. 17, na
parc. št. 22/9 k.o. Čatež, v izmeri 671 m2, po
ocenjeni vrednosti 9,662.000 SIT;
h) Gradbena parcela po ZN št. 18, na
parc. št. 22/7 k.o. Čatež, v izmeri 680 m2, po
ocenjeni vrednosti 9,792.000 SIT;
i) Gradbena parcela po ZN št. 19, na
parc. št. 22/5 k.o. Čatež, v izmeri 715 m2, po
ocenjeni vrednosti 10,296.000 SIT;
j) Gradbena parcela po ZN št. 20, na
parc. št. 22/2 k.o. Čatež, v izmeri 744 m2, po
ocenjeni vrednosti 10,714.000 SIT;
k) Gradbena parcela po ZN št. 10, na
parc. št. 20/5 k.o. Čatež, v izmeri 987 m2, po
ocenjeni vrednosti 13,982.000 SIT;
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l) Gradbena parcela po ZN št. 1, na parc.
št. 22/12 k.o. Čatež, v izmeri 979 m2, po
ocenjeni vrednosti 14,098.000 SIT.
I.3. Pogoji in pravila prodaje:
3.1 Nepremičnine se prodajajo posamezno, po posameznih številkah in označbah
gradbene parcele. Začetna izklicna cena posamezne nepremičnine je enaka njeni ocenjeni vrednosti.
K dražbi se pristopi z vsemi zgoraj navedenimi parcelami.
3.2 Prodaja se izvede z javno dražbo za
prodajo nepremičnin. Parcele se prodajajo
po načelu »videno – kupljeno«.
3.3 V cenitvi parcele je obračunana že
na terenu izvedena komunalna oprema in
zemljišče. V cenitvi parcele je obračunana
izvedena komunalna infrastruktura v skladu s programom opremljanja stavbnih zemljišč ZN Čatež – Savska pot (Ur. l. RS, št.
19/02).
Kupci predmetnih parcel so oproščeni
plačila komunalnega prispevka.
3.4 DDV, druge davke in druge dajatve,
stroške notarske overitve prodajalčevega
podpisa na pogodbi, kakor tudi vse ostale
stroške v zvezi s prenosom lastništva plača
kupec in v izklicni ceni niso zajeti ter jih nosi
in trpi kupec.
3.5 Kriterij za dvig cene na dražbi:
Dražitelj lahko dviguje ceno za večkratnik zneska 25.000 SIT.
3.6.Višina varščine:
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 10% od izklicne cene posamezne gradbene parcele. Varščina se plača
na TR Občine Brežice z navedbo »Varščina
za javno dražbo z navedbo zaporedne številke gradbene parcele«. Vplačana varščina se uspelemu dražitelju – kupcu všteje v
kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi ne
uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni po
javni dražbi brez obresti.
I.4. Rok za sklenitev pogodbe: pogodba
o prodaji nepremičnine se sklene najpozneje v 30 dneh po zaključku dražbe. Če kupec
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na njegovi strani, Občina
Brežice zadrži njegovo varščino.
I.5. Način in rok plačila kupnine:
– kupec mora plačati celotno kupnino in
nanjo obračunan 20% DDV, v 8 dneh od
podpisa pogodbe,
– kolikor želi kupec kupiti več parcel, lahko plača kupnino obročno, vendar mora ob
podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za celoten preostanek v pogodbi določene, a še ne zapadle kupnine.
I.6. Udeležba na javni dražbi in njeni
pogoji
Dražitelj mora najpozneje do 14. 11.
2005 do 13. ure, na sedež Občinske uprave
Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – ﬁzične osebe: fotokopijo
identiﬁkacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni.
Dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:
– ﬁzične osebe: osebni ali kateri drugi
identiﬁkacijski dokument,
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– pravne osebe ali pooblaščenci ﬁzičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
I.7. Pravila javne dražbe: javna dražba
se bo izvajala v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03).
I.8. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba je razpisana na dan 14. 11. 2005,
s pričetkom ob 13. uri in bo potekala v sejni
sobi Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice.
I.9. Opomba:
– Občina Brežice na podlagi javne dražbe ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi,
– prednost bodo imeli tisti ponudniki, ki
bodo v sklopu javne dražbe pristopili k nakupu več parcel hkrati.
Občina Brežice
Št. 032-236/2005-4
Ob-28892/05
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in
110/02-ZDT-B) ter v skladu z določili Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in Programa prodaje stvarnega premoženja Mestne občine
Ljubljana za leto 2005
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine
Ljubljana
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, Ljubljana.
2. Opis predmetov prodaje:
2.1 Celotna nepremičnina – stanovanjsko poslovni objekt na Starem trgu 32 v
Ljubljani, vpisana pri vložni št. 29, parc. št.
167 k.o. Ljubljana mesto. Nepremičnina obsega sedem nezasedenih stanovanj, ki so
dokončana, prazna in primerna za takojšnjo
vselitev; nezaseden in nedokončan (do III.
gradbene faze) poslovni prostor – gostinski
lokal v pritličju stavbe ter dokončan trgovski
poslovni prostor v pritličju stavbe v izmeri
57,93 m2, ki ga zaseda najemnik z najemno
pogodbo za trgovino z neživili za nedoločen
čas, z odpovednim rokom enega leta brez
razloga. Vlaganja najemnika v navedeni poslovni prostor so bila poračunana z najemnino za poslovni prostor v mesecu septembru
2005. Po cenitvi je površina vseh prostorov
v nepremičnini 983,15 m2.
Izklicna cena: 440,000.000 SIT.
2.2 Poslovni prostor v pritličju stavbe
Žabjak 7, ki se nahaja v III. gradbeni fazi,
v izmeri 50,01 m2, vložna št. 151, parc. št.
134 k.o. Ljubljana mesto, ki je vpisan v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Ljubljani kot
210/1000 idealnega deleža vložka 151 k.o.
Ljubljana mesto.
Izklicna cena: 23,100.000 SIT.
Cena pri predmetih prodaje iz točke 2.1
in 2.2 ne vključuje DPN (davka na promet z
nepremičninami), ki ga plača kupec.
Najnižji znesek, za katerega je možno
višati izklicno ceno pri predmetu prodaje
pod točko 2.1 je 5,000.000 SIT, pri predmetu
prodaje pod točko 2.2 pa 500.000 SIT.
3. Vrsti pravnih poslov, ki sta predmet
javne dražbe: nepremičnini, opisani v 2. točki te objave, sta predmet prodaje na javni
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dražbi. Prodajna pogodba mora biti sklenjena v 15 dneh po opravljeni javni dražbi, v
obliki notarskega zapisa. Če uspeli dražitelj
v določenem roku ne sklene pogodbe, se
šteje, da je odstopil od nakupa, ponudnik pa
zadrži njegovo kavcijo.
4. Način plačila kupnine: kupnina se
mora plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne
pogodbe na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana, št.
01261-0100000114, MOL, izvrševanje proračuna, sklic na številko 000-18000.
5. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je
določen, je bistvena sestavina pravnega
posla.
6. Javna dražba bo 16. novembra 2005 v
Klubu 15 na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana, z začetkom ob 13. uri. Kandidati se
morajo pred začetkom javne dražbe med
12. in 13. uro izkazati z dokazili iz 11. točke
te objave.
7. Kandidati, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom javne dražbe vplačati kavcijo v višini 10%
izklicne cene na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Ljubljana št. 01261-0100000114, MOL, izvrševanje proračuna, sklic na številko: 201006,
z navedbo: »Plačilo kavcije za javno dražbo
nepremičnine ………...…….« (navedite nepremičnino).
8. Plačana kavcija se uspelemu dražitelju (kupcu) vračuna v kupnino, neuspelim
pa bo vrnjena brez obresti v 15 dneh od
dneva dražbe.
9. Vse dodatne informacije o pogojih
javne dražbe in natančnejše podatke o nepremičninah pod točkama 2.1 in 2.2 lahko
kandidati dobijo na Mestni občini Ljubljana,
Oddelek za gospodarjenje z nepremičninami, na tel. 01/306-11-35 (Zinka Pristav). Za
ogled nepremičnin se lahko kandidati predhodno najavijo na tel. 01/306-12-17 (Jana
Močnik).
10. Županja Mestne občine Ljubljana
oziroma Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Ljubljana s soglasjem županje si
pridržuje pravico, da lahko začeti postopek
prodaje ustavi kadarkoli do sklenitve pravnega posla.
11. Pogoji za sodelovanje na javni
dražbi
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače
pravne in ﬁzične osebe ter pravne in ﬁzične
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo
ene od držav članic Evropske unije, ki se
izkažejo z izpiskom iz ustreznega registra
gospodarskih subjektov oziroma z dokazilom o državljanstvu.
Pred začetkom javne dražbe se morajo
dražitelji izkazati s potrdilom o plačilu kavcije
(izvirnik) in priložiti celotno številko računa
(št. banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
Pooblaščenci morajo pred začetkom javne dražbe predložiti pisno, notarsko overjeno pooblastilo, ki se nanaša na predmet
javne dražbe.
Solastniki nepremičnine pod točko 2.2
imajo predkupno pravico na tej nepremičnini po določilih tretjega odstavka 66. člena
Stvarnopravnega zakonika (Ur. l. RS, št.
87/02), zato jih bo Mestna občina Ljubljana
obvestila, da imajo skladno z dražbenimi
pravili pravico sodelovati na javni dražbi za
prodajo te nepremičnine in uveljaviti predkupno pravico.
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12. Drugi pogoji in pravila javne dražbe
Nepremičnini sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«.
Kupec poravna davek na promet z nepremičninami ter vse druge dajatve in stroške, povezane s prenosom nepremičnine,
vključno s stroški notarskega zapisa kupoprodajne pogodbe.
Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
Javna dražba za posamezno nepremičnino je končana, ko voditelj dražbe trikrat
neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo.
Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni končan zapisnik o
poteku dražbe.
Komisija za pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine
Ljubljana bo javno dražbo izvedla v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
Besedilo javne dražbe s slikami predmetov prodaje je objavljeno na spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi_natecaji/default.html
Mestna občina Ljubljana
Ob-29122/05
Na podlagi 80f. člena Zakona o javnih
ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 110/02), 39. in 40. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in 101. člena
Statuta Občine Cerknica (Ur. l. RS, št. 3/00),
Občina Cerknica razpisuje
javno dražbo
za prodajo komunalno opremljenega
zemljišča »Za Mlinom« v Cerknici
1. Naziv in sedež organizatorja: Občina
Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica,
tel. 01/70-90-610, faks 01/70-90-633.
2. Opis predmeta:
Predmet javne dražbe je zemljišče, ki leži
v območju zazidalnega načrta »Za Mlinom«
v Cerknici. Za navedeno območje je v postopku sprejemanja Odlok o spremembah
in dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtne cone »Za Mlinom« v
Cerknici – Cona 2C. Zemljišča, ki so predmet prodaje so opredeljena kot območje,
kjer je možna gradnja individualnih in večstanovanjskih stavb.
Predmet prodaje je nepozidano območje
»Za Mlinom« v Cerknici, ki ga predstavljajo
sledeče parcele:,
parc. št. 257/4 pašnik v izmeri 927 m2,
parc. št. 275/1 pašnik v izmeri 1143 m2,
parc. št. 276/1 pašnik v izmeri 1191 m2,
parc. št. 985/1 travnik v izmeri 600 m2,
parc. št. 985/5 travnik v izmeri 665 m2,
parc. št. 985/6 travnik v izmeri 468 m2,
parc. št. 985/7 travnik v izmeri 1046 m2,
parc. št. 991/1 travnik v izmeri 599 m2,
parc. št. 991/3 travnik v izmeri 812 m2,
parc. št. 992/1 travnik v izmeri 600 m2,
parc. št. 992/4 travnik v izmeri 776 m2,
vse k.o. Cerknica.
Skupna površina zemljišča, ki je namenjeno prodaji meri 8827 m2.
Posamezni deli območja oziroma posamezne parcele niso predmet prodaje!
3. Vrsta pravnega posla: z najuspešnejšim dražiteljem bo sklenjena kupoprodajna
pogodba. Prodajna pogodba mora biti skle-
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njena najkasneje v roku 15 dni po zaključku
javne dražbe.
4. Izklicna cena, stroški opremljanja
stavbnega zemljišča in najnižji znesek njenega višanja:
Za zemljišče, ki je predmet prodaje in je
navedeno v 2. točki tega razpisa znaša:
a) izklicna cena 53,077.369 SIT in
b) stroški opremljanja stavbnega zemljišča znašajo 35,145.230,12 SIT.
Najnižji znesek vsakokratnega višanja izklicne cene znaša najmanj 100.000 SIT.
Dražitelji višajo oziroma licitirajo le izklicno ceno, ki je določena v tem razpisu.
K vrednosti, ki bo dosežena po končani licitaciji bo potrebno kupcu obračunati še 20%
DDV. Stroški opremljanja stavbnega zemljišča so ﬁksni in se ne licitirajo. Prav tako je v
stroške opremljanja stavbnega zemljišča že
vključen 20% DDV.
V izklicno ceno je vključena cena zemljišča, ki je določena na podlagi izdelanega cenilnega poročila in znaša na dan 31. 7. 2005
25,10 EUR/m2 oziroma 6.013,07 SIT/m2,
brez vključenega 20% DDV.
Kupec je dolžan ob plačilu kupnine plačati
tudi strošek opremljanja stavbnega zemljišča. Na podlagi Sklepa programa opremljanja stavbnih zemljišč zazidalnega načrta za
del območja urejanja »Obrtna cona 2C – za
Mlinom« v Cerknici, ki ga je na 15. redni
seji dne, 7. 7. 2005, sprejel Občinski svet
Občine Cerknica, je določen izhodiščni strošek opremljanja stavbnega zemljišča, ki za
leto 2005 znaša 16,62 EUR/m2. Ob upoštevanju 2. člena navedenega sklepa znaša
strošek opremljanja stavbnega zemljišča za
leto 2005 16,62 EUR/m2, kar znaša na dan
22. 10. 2005, 3.981,56 SIT/m2 z vključenim
20% DDV.
5. Način in rok plačila kupnine:
Kupec mora znesek kupnine dosežene na javni dražbi skupaj z 20% davkom
na dodano vrednost in stroški opremljanja
stavbnega zemljišča poravnati najkasneje
v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe oziroma izstavitvi računa. Kupec nakaže
kupnino skupaj s stroški opremljanja stavbnega zemljišča na račun Občine Cerknica
št. 01213-0100002563 pri UJP Postojna.
Plačilo kupnine in stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča na naveden način in
v določenem roku po sklenitvi pogodbe je
bistveni element prodajne pogodbe.
Kupljena nepremičnina bo kupcu izročena v last in posest po plačilu celotne kupnine
in stroškov opremljanja stavbnega zemljišča. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki bo
izdano s strani prodajalca, po plačilu celotne
kupnine in stroškov opremljanja stavbnega
zemljišča.
6. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v četrtek, 17. 11. 2005, ob 12. uri, v sejni
sobi Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53 v
Cerknici (prvo nadstropje).
7. Višina kavcije:
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne
cene brez DDV, to je 5,310.000 SIT. Kavcijo
je potrebno plačati na transakcijski račun
Občine Cerknica št. 01213-0100002563 pri
UJP Postojna.
Dražiteljem, ki ne bodo uspeli na javni
dražbi, se kavcija vrne najkasneje v roku 8
dni po zaključku javne dražbe brez obresti.
Dražitelju, ki uspe, se vplačana kavcija vračuna v kupnino. Kolikor dražitelj, ki je uspel

na javni dražbi ne sklene pogodbe, odstopi
od nakupa ali ne plača kupnine in stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča, organizator javne dražbe obdrži vplačano kavcijo.
8. Splošni pogoji:
Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani EU ter
pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji ali v deželah Evropske unije.
Organizatorju javne dražbe je potrebno
pred pričetkom javne dražbe predložiti:
– dokazilo o plačilu varščine,
– pravna oseba mora predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši
od 30 dni,
– samostojni podjetnik izpis iz registra
Davčne uprave RS (priglasitveni list),
– ﬁzična oseba veljaven osebni dokument.
Pooblaščenci pravnih oseb morajo na
javni dražbi predložiti pooblastilo za licitiranje.
Vse listine je potrebno predložiti v izvirniku razen dokazila o plačilu varščine, ki je
lahko fotokopija.
9. Posebni pogoji:
S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti in sicer:
– da bo nosil vse stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe, overitvami pri notarju in
stroške v zvezi z zemljiškoknjižnim prenosom kupljenega zemljišča,
– da bo zgradil stanovanjske ali večstanovanjske objekte in uredil okolico v skladu
s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o spremembi zazidalnega
načrta »Obrtne cone »Za Mlinom« v Cerknici – Cona 2C,
– da bo plačal priključne takse, soglasja
in drugi stroške, ki so potrebni za izvedbo
komunalne infrastrukture,
– da bo dovolil poseg in po potrebi dovolil ustanovitev služnostne pravice v korist
Občine Cerknica na posameznih parcelah
zaradi izgradnje komunalne infrastrukture.
Navedeni posebni pogoji bodo sestavni
del prodajne pogodbe. V prodajni pogodbi
bodo natančno določene posledice morebitne kršitve posebnih pogojev.
10. Posebno določilo: organizator javne
dražbe lahko postopek prodaje ustavi do
sklenitve pravnega posla. Ob ustavitvi prodaje se vsem dražiteljem povrne vplačana
kavcija brez obresti. O morebitni ustavitvi
postopka bo organizator dražitelje pisno obvestil.
11. Ogled nepremičnine in informacije:
po predhodnem dogovoru je možen ogled
zemljišč, ki so predmet javne dražbe. Informacije o ogledu in morebitne dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
tel. 01/70-90-610.
Občina Cerknica
Ob-28983/05
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, Radlje ob Dravi, na podlagi 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter sklepa 24. redne seje Občinskega sveta občine
Radlje ob Dravi številka 46520-21/05-07, z
dne 4. 7. 2005 razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II. Predmet javne dražbe sta naslednji
nepremičnini, kot nezazidano stavbno zemljišče:
– parcelna številka 499/4, travnik v izmeri 588 m2, k.o. Radlje ob Dravi, za izklicno
ceno 2,234.400 SIT,
– parcelna številka 499/5, travnik v izmeri 590 m2, k.o. Radlje ob Dravi, za izklicno
ceno 2,242.000 SIT.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec.
III. Nepremični, opredeljeni v II. točki te
objave, bosta naprodaj na javni dražbi, ki
bo v ponedeljek, dne 14. 11. 2005 ob 13.
uri, v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi,
soba 313/III.
IV. Pogoji javne dražbe
Dražitelji morajo najkasneje eno uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o pravočasno plačanem ustreznem znesku varščine in priloženo številko
lastnega osebnega računa oziroma TR za
primer vračila varščine,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter izpisek iz registra pravnih oseb oziroma
priglasitveni list pri DURS (velja 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 vključno do 11. 11.
2005 plačati varščino v višini 10% od izklicne cene. Varščino je potrebno nakazati
na TRR Občine Radlje ob Dravi številka
01301-0100010958 odprt pri Banki Slovenije, 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.
V. Pogodba o prodaji nepremične 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 Radlje ob Dravi k podpisu pogodbe ne
odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil,
zaradi česar mu zapade varščina v korist
Občine Radlje ob Dravi.
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. Ogled nepremičnine
je možen dne 9. 11. 2005, v času od 10. do
13. ure.
VI. Pravila dražbe:
1. dražbo vodi komisija, imenovana s
strani župana, dražba je ustna,
2. draži lahko tisti, ki je do vključno dne
11. 11. 2005 plačal varščino za nepremičnino, ki jo draži in slednje dokaže s pisnim
potrdilom,
3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti notarsko overjeno pooblastilo,

Št.

4. najnižji znesek zvišanja je 50.000
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,
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).
VII. 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.
VIII. Vsa pojasnila v zvezi z javno dražbo
lahko interesenti dobijo na občinski upravi
Občine Radlje ob Dravi, vsak delovni dan
na tel. 02/88-79-630.
Občina Radlje ob Dravi
Ob-29278/05
Elektrokovina – orodjarna d.o.o. – v stečaju, Tržaška cesta 23, 2000 Maribor objavlja na podlagi sklepa Okrožnega sodišča v
Mariboru, opr.št. St 148/2004 z dne 10. 10.
2005
javno dražbo
premoženja stečajnega dolžnika Elektrokovina – orodjarna d.o.o.– v stečaju, Tržaška cesta 23, Maribor, in sicer:
1. Nepremičnine podjetja, ki obsegajo
halo za proizvodnjo s pisarnami in zemljiščem, ki se nahaja v industrijski coni na
Tržaški cesti 23 v Mariboru. Nepremičnine obsegajo parcelo št. 847/4 v izmeri
161 m2, parcelo št. 856/1 poslovna stavba v izmeri 3.042 m2 ter dvorišče v izmeri
931 m2, vse k.o. Ob železnici, po izklicni
ceni 206,250.000 SIT.
Pogoji dražbe:
a) Na javni dražbi lahko sodelujejo vse
pravne in ﬁzične osebe, razen oseb, ki jim
nakup prepoveduje 153. člen ZPPSL.
b) Ponudnik za nakup premičnin je lahko
domača ali tuja pravna ali ﬁzična oseba.
Pravna oseba izkaže svojo identiteto z
registrskimi listinami oziroma overjenim prevodom izpiska iz sodnega ali drugega uradnega registra pravnih oseb države sedeža,
ki ne smejo biti starejše kot 30 dni. Fizična
oseba izkaže svojo identiteto s potrdilom o
državljanstvu RS oziroma z overjenim prevodom potrdila o državljanstvu, ki ne sme
biti starejše kot 30 dni.
c) Polog varščine v višini 10% izklicne
cene na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 04515-0001103398 pri Novi KBM
d.d. Maribor, z navedbo “Za javno dražbo“.
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d) Na dražbi lahko sodelujejo tiste pravne in ﬁzične osebe, ki bodo ob začetku
javne dražbe predložile potrjen plačilni nalog
o vplačilu varščine.
e) Izklicno ceno bomo na javni dražbi povečevali za 5% izklicne cene.
f) Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina vrnjena brez obresti v 3
dneh po končani dražbi.
g) Premoženje je naprodaj po sistemu
videno – kupljeno.
Sklenitev pogodbe: kupec mora skleniti
pogodbo v 8 dneh po javni dražbi. Če v
tem času pogodbe ne podpiše, se varščina
zadrži.
Plačilo kupnine: kupec mora plačati kupnino v 15 dneh po sklenitvi pogodbe, pri čemer se vplačana varščina všteje v kupnino.
V primeru plačila kupnine v roku, daljšem
kot 15 dni, je kupec dolžan v 15 dneh po
sklenitvi pogodbe plačilo kupnine zavarovati
s predložitvijo nepreklicne bančne garancije
na prvi poziv prvovrstne slovenske banke na
znesek kupnine, zmanjšane za varščino in
nato kupnino poravnati v 90 dneh po podpisu pogodbe.
Če preostanka kupnine ne plača v tem
roku, velja, da je odstopil od nakupa in se
mu varščina zadrži.
Vsi stroški v zvezi z davki in drugi stroški
bremenijo kupca.
Prevzem premoženja: naslednji dan po
plačilu kupnine.
Javna dražba bo dne 18. 11. 2005 ob
10.30 v sobi 253 Okrožnega sodišča v Mariboru.
Vpogled v cenilni zapisnik in ogled nepremičnine je možen na sedežu stečajnega
dolžnika na Tržaški cesti 23, Maribor, po
predhodni najavi po tel. 02/33-25-155 vsak
delovni dan med 8. in 13. uro.
Elektrokovina – orodjarna d.o.o. –
v stečaju
Št. 01-05

Ob-29320/05

Gradbeništvo in gostinstvo Kapetan Mauer Azra, s.p., v stečaju, objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnin
I. Predmet prodaje:
Premičnine – osnovna sredstva iz “Seznama osnovnih sredstev”; vse skupaj kot
celota za izklicno ceno 528.260 SIT.
Predmeti, ki so v seznamu osnovnih
sredstev so v posesti družbe Gradnje Kapetan, d.o.o., Stanetova ulica 16/A, Celje.
Kupcu je zato te predmete dolžna izročiti
zgoraj navedena družba. Če bi se ugotovilo, da posameznega predmeta pri navedeni
družbi ni več, je ta dolžna kupcu plačati denarno protivrednost v višini sorazmernega
dela vrednosti takšnega predmeta v celotni
doseženi prodajni vrednosti z upoštevanjem
sorazmernega dela likvidacijske vrednosti
v primeru prisilne likvidacije iz cenitvenega
poročila.
Premično premoženje je podrobno ocenjeno v cenitvenem poročilu z dne 23. 2.
2005, ki ga je izdelal cenilec Željko Markan.
Premoženje bo prodano po načelu “videno – kupljeno” na javni dražbi, ki bo v sredo,
dne 9. novembra 2005 ob 15. uri v sobi št.
106/I Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova ulica 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe:
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Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe, ki predložijo dokazilo o
plačilu varščine. Kupci ne morejo biti osebe,
določene v 153. členu ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in ﬁzičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, ﬁzična oseba pa se izkaže z osebnim
dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 06369 – 0952052059 pri
Banka Celje z navedbo “plačilo varščine za
javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe
se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh delovnih
dni po končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne
draži, se varščina ne vrne, ampak zapade v
korist stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 15 dni
po opravljeni javni dražbi in plačati celotno
kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika
v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe, sicer se
šteje, da je dražitelj od nakupa odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odstavka 153. člena ZPPSL ali podati
izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod
materialno in kazensko odgovornostjo izjavi,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odstavka 153. člena ZPPSL.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine
v določenem roku, se prodaja razveljavi,
plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
Davek na dodano vrednost, druge dajatve, stroške sestave kupoprodajne pogodbe
in druge stroške, povezane s prenosom lastništva mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Pregled seznama osnovnih sredstev, cenitvenega poročila oziroma ogled premoženja, ki se prodaja, je možen po predhodnem
dogovoru s stečajnim upraviteljem Zvonimirjem Hudejem, tel. 03/541-75-05 ali GSM
041/705-697.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 25.000 SIT.
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (154/I člen ZPPSL).
Gradbeništvo in gostinstvo Kapetan
Mauer Azra s.p. v stečaju
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Razpisi delovnih
mest
Ob-29507/05
Preklic
Vlada Republike Slovenije preklicuje javni natečaj za direktorja Agencije za pošto in
elektronske komunikacije Republike Slovenije, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/05
ter v Delu in Dnevniku dne 14. 10. 2005.
Javni natečaj bo ponovno objavljen v
sedmih dneh po objavi tega preklica.
Vse vloge, ki so prispele na podlagi
objavljenega javnega natečaja bodo takoj
vrnjene pošiljateljem.
Vlada Republike Slovenije
Št. 63/05

Ob-29123/05
Popravek
V razpisu za prosto delovno mesto pravnik Študentske organizacije Slovenije objavljenem v Uradnem listu RS, št. 91 z dne
14. 10. 2005, Ob-27485/05, se popravi rok
za prijavo na razpis, ki se pravilno glasi:
6. Rok za prijavo na razpis je do 28. 10.
2005.
Študentska organizacija Slovenije
Št. 124-171/2005
Ob-28893/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, javni
natečaj za uradniški delovni mesti:
pripravnik – svetovalec v Sektorju za
sonaravno kmetijstvo (m/ž) – za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave (2 delovni mesti).
1. Kraj opravljanja dela: Dunajska 58,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pripravnik.
3. Vrsta delovnega razmerja: določen čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost,
dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden
kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
– smer geograﬁja,
– znanje angleškega jezika.
Prednost bodo imeli kandidati, ki obvladajo Spletna GIS orodja ter kandidati s poznavanjem kmetijske problematike s področja subvencij, dejanske rabe in GERK.
5. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– dokazila o izpolnjevanju prednostnih
kriterijev,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata

ni bil uveden kazenski postopek za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
6. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in
prednostnih kriterijev.
7. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo: »Javni natečaj – pripravnik v Sektorju za
sonaravno kmetijstvo«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni v
30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 110-167/2005
Ob-28897/05
V skladu s 56. in 58. členom Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05
– uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosta uradniška delovna mesta
v mestni upravi v oddelku za predšolsko
vzgojo, izobraževanje in šport.
1. vodja Službe za investicije (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivu višji svetovalec
I. Delo se bo opravljalo na lokaciji Resljeva
18, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
ekonomske, gradbene, arhitekturne ali pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 4 leta in 8
mesecev delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo: znanje
enega svetovnega jezika, vodstvene, organizacijske, komunikacijske sposobnosti in
sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo ter usposobljenost za delo z računalnikom.
V Oddelku za urbanizem
2. višji svetovalec (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu se opravljajo v nazivih višji svetovalec
III, višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Poljanska 28,
Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
gradbene, arhitekturne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 3 leta in 4
mesece delovnih izkušenj za univerzitetno
izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Od kandidata/ke pričakujemo: znanje
najmanj enega svetovnega jezika, komunikacijske sposobnosti ter usposobljenost za
delo z računalnikom.
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V inšpektoratu
3. mestni redar (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I. Uradnik/ca
bo naloge opravljal/a v nazivu občinski redar
III na lokaciji Proletarska 1, Ljubljana.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj srednja izobrazba, gimnazijske, prometne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– 2-mesečno poskusno delo.
Od kandidata/ke pričakujemo: strokovni
izpit iz upravnega postopka, preizkus znanja
za vodenje prekrškovnega postopka, znanje
enega svetovnega jezika in usposobljenost
za delo z računalnikom.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave oziroma strokovni
upravni izpit), ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki
jih določa Zakon o delovnih razmerjih ter II.
odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri izboru bo natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma
referenc in na podlagi pogovora s kandidati/kami.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere bo
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu (za delovno mesto
pod točko 3);
– 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 (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata/ko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee (original).
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku 8 dni od
dneva objave javnega natečaja na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava,
Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska službe, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana v zaprti ovojnici
z označbo ''za javni natečaj'' in z navedbo
delovnega mesta.
Odločbo o izbiri za izbranega kandidata/ko in sklep o neizbiri za neizbrane kandidate bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni izbiri.
V osmih dneh od dokončnosti odločbe o
izbiri bo izdana odločba o imenovanju izbranega kandidata/ke v naziv. Z izbranim kandidatom/ko bomo v vseh navedenih primerih
sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja bo dajala Vilma Reisner, na tel.
01/306-11-54.
Mestna občina Ljubljana

Št.

Ob-28898/05
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto:
I. Vodja Območne izpostave Maribor.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo visoko izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– aktivno znanje slovenščine in še najmanj enega svetovnega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo
zamisel o razvoju in delovanju območne izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po tej objavi.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
Su 20/2005-9
Ob-28899/05
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva
10, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika.
Delovno mesto pravosodni sodelavec
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu pravosodni sodelavec III,
pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena srednja izobrazba (V.),
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2 mesečno poskusno delo.
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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– 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
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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.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal 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 razpisa na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani,
kadrovska služba, za javni natečaj – pravosodni sodelavec – vodja vpisnika, Tavčarjeva 9, Ljubljana. Nepopolne in prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane.
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
Ob-28917/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih
sankcij objavlja javni natečaj za zasedbo
prostih uradniških delovnih mest:
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Ig (ž) – 1 delovno mesto,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPMZKZ Celje (m) – 1 delovno mesto,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Koper (m) – 2 delovni mesti,
– paznik, pooblaščena uradna oseba
v ZPKZ Ljubljana (m) – 4 delovna mesta,
– višji paznik za zaprte osebe, pooblaščena uradna oseba v ZPKZ Maribor
(m) – 1 delovno mesto.
Naloge na delovnem mestu paznik se
lahko opravljajo v nazivih paznik III, paznik
II in paznik I, na delovnem mestu višji paznik pa v nazivih višji paznik III, višji paznik
II in višji paznik I. Izbrani kandidati bodo
imenovani v naziv paznik III oziroma višji
paznik III.
Opis dela za delovno mesto paznik:
– varovanje zaprtih oseb in objektov,
– sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb,
– prevozi in spremljanje zaprtih oseb,
– vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih
sankcij.
Opis dela za delovno mesto višji paznik:
– varovanje zaprtih oseb in objektov,
– pripravljanje razporeda varovanja in
organiziranje dela v izmeni,
– vodenje enostavnejših upravnih postopkov s področja izvrševanja kazenskih
sankcij,
– izvajanje usposabljanja paznikov,
– sodelovanje v tretmanu zaprtih oseb.
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Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih in 88. členom
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– moški,
– ženska v ZPKZ Ig,
– srednja izobrazba splošne, tehnične
oziroma druge ustrezne smeri (paznik)
oziroma višja strokovna izobrazba splošne,
tehnične ali druge ustrezne smeri (višji
paznik),
– znanje italijanskega jezika – višja raven
(samo za delovni mesti v ZPKZ Koper),
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za imenovanje v naziv
(kandidat, ki ga nima, ga bo v primeru izbora moral opraviti v 1 letu od imenovanja
v naziv),
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu RS
(npr. osebnega dokumenta),
– fotokopijo dokazila o zaključku srednje
šole oziroma višje šole,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanje v naziv (če
ga imajo),
– lastno pisno izjavo z naslednjo vsebino: »Izjavljam, da nisem pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, da nisem
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zaradi naštetih dejanj nisem v kazenskem postopku.«.
Glede te izjave bodo morali izbrani kandidati
predložiti potrdilo Ministrstva za pravosodje
o nekaznovanosti in potrdilo pristojnega sodišča, da niso v kazenskem postopku,
– fotokopijo vozniškega dovoljenja,
– dokazilo o znanju italijanskega jezika,
samo za kandidate za DM v ZPKZ Koper.
Pisne prijave z zahtevanimi dokazili in
opisom delovnih izkušenj je potrebno v 8
dneh od objave posredovati v zaprti kuverti
s pripisom »za javni natečaj – paznik« na
naslov zavoda, za katerega je kandidat zainteresiran:
– Zavod za prestajanje kazni zapora Ig,
Ig 136, 1292 Ig pri Ljubljani,
– Zavod za prestajanje mladoletniškega
zapora in kazni zapora Celje, Linhartova 3,
3000 Celje,
– Zavod za prestajanje kazni zapora
Ljubljana, Povšetova 5, 1000 Ljubljana,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska 3, 6000 Koper,
– Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Vošnjakova 16, 2000 Maribor.
Usposobljenost kandidatov se bo preverjala z osebnim razgovorom in psihološkim
testiranjem.
Z izbranimi kandidati za delovno mesto
»paznik in višji paznik« bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo
na sedežu posameznega zavoda oziroma
na celotnem območju delovanja zavoda za
prestajanje kazni zapora in na terenu, v izmenah. Izbrani kandidati bodo morali v 6
mesecih po sprejemu v delovno razmerje
opraviti strokovni izpit po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. l. RS, št. 22/00
in nasl.), ki vključuje tudi strokovni izpit iz
upravnega postopka.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
v 15 dneh po opravljenem postopku.
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Dodatne
informacije
dobite
na
tel.: 01/420-19-10 pri Tanji Urek (Ig),
03/426-67-70 pri Jerneji Novak (Celje),
01/300-55-30 pri Iris Golob (Ljubljana),
05/610-04-50 pri Lilijani Laganis (Koper),
02/290-96-10 pri Jožici Benčič (Maribor).
Uprava RS
za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-28919/05
Svet zavoda Desetka Celje na podlagi
13. člena Statuta zavoda Desetka Celje razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice zavoda Desetka Celje,
Krekov trg 3, Celje.
Za direktorja/ico zavoda je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še
naslednje pogoje:
– da ima srednješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– da ima ustrezne strokovne in organizacijske reference pri delu s področja vzgoje in
izobraževanja in ﬁnanc.
Od kandidatov se zahteva, da poleg dokumentacije o izpolnjevanju pogojev predložijo kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj, kratek življenjepis in program razvoja
in dela zavoda v naslednjem mandatu.
Mandat direktorja/ice traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijave se pošlje na naslov: Desetka Celje, ﬁnančno – računovodske in svetovalne
storitve za zavode, Krekov trg 3, 3000 Celje,
s pripisom “za razpis direktorja/ice”.
Rok za zbiranje prijav je 15 dni po objavi
razpisa. Kandidati bodo o izboru obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi razpisa.
Svet zavoda Desetka Celje
Finančno-računovodske
in svetovalne storitve za zavode
Su 01601/2005
Ob-28920/05
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Grosupljem, Adamičeva 6, Grosuplje objavlja razpis za zasedbo prostega delovnega
mesta za nedoločen čas
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri (V),
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje strojepisja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2-mesečno poskusno delo.
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,
– fotokopijo potrdila o zaključeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,

– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– 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.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita
iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisne izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
sedežu Okrajnega sodišča v Grosupljem,
Adamičeva 6.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
razpisa na naslov: Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, Urad predsednika, s
pripisom Javni natečaj – pravosodni sodelavec (vodja vpisnika). Nepopolne in prepozno
prispele vloge ne bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem, Adamičeva 6.
Okrajno sodišče v Grosupljem
Ob-28923/05
Na podlagi 44.b in 44.c člena statuta
Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, Svet zavoda razpisuje delovno mesto
strokovnega vodje zavoda.
Za strokovnega vodjo zavoda je lahko
imenovan kdor poleg splošnih pogojev, ki
so določeni z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima končano VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe, v skladu z 69. členom in
56. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur.
l. RS, št. 36/04);
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit za dela na področju socialnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 36/04);
– željena so dodatna znanja s področja
gerontologije in psihogeriatrije.
Izbranega kandidata bo izbral in imenoval Svet zavoda po predhodnem mnenju
Strokovnega sveta zavoda za določen čas
– mandatno obdobje 5 let s polovičnim delovnim časom.
Pismene vloge z zahtevanimi dokazi o
izpolnjevanju razpisnih pogojev morajo biti
poslane po pošti ali oddane v tajništvu zavoda, najpozneje v 8 dneh po objavljenem
razpisu, v zaprti ovojnici na naslov: Svet
Doma upokojencev Jožeta Primožiča Mi-
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klavža Idrija, Arkova ulica 4, 5280 Idrija, z
navedbo »Prijava na razpis«.
Svet doma upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža Idrija
Št. 34/2005
Ob-28950/05
Za delo v izvedenskih organih Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije objavlja razpis za izvedenca-izvedenki medicinske stroke za Invalidsko
komisijo I. stopnje pri območni enoti Ravne
na Koroškem
dva zdravnika specialista psihiatrije.
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist z veljavno licenco Zdravniške
zbornice Slovenije z najmanj štiriletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem
razmerju ali samozaposlen.
Izbrani izvedenec, ki bo imenovan za
štiri leta, bo kot član senata ali predsednik
senata invalidske komisije ali kot zdravnik
posameznik izdeloval izvedenska mnenja
po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Delo se na podlagi določil
Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja po pogodbi in praviloma v popoldanskem času.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah v
8 dneh na naslov: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Območna
enota Ravne na Koroškem, Gačnikova pot
4, Ravne na Koroškem.
O imenovanju oziroma neimenovanju
bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po sklepu pristojnega organa.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 431/05
Ob-28984/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 56/02 in spremembe) Služba Vlade
RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Sektorju za upravljanje z
dokumenti.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Šubičeva 11.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
smeri univerzitetni/a diplomirani/a ekonomist/tka,
– 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 alinee,
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni,
– francoski jezik morajo obvladati na višji
ravni.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
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– s poznavanjem računalniških programov Word, Excel, Power Point, Internet,
elektronska pošta, Lotus Notes,
– s poznavanjem podatkovnih baz Evropske unije in Republike Slovenije,
– s poznavanjem institucij EU,
– s poznavanjem slovenske državne
uprave,
– z aktivnim znanjem drugih jezikov držav članic EU,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
IV. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS,
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil 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),
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti iz točke II (znanje angleškega jezika in znanje francoskega
jezika) in točke III.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo "javni
natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik v sektorju za upravljanje z dokumenti".
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni 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
določen čas 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-24-83.
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Št. 889/05
Ob-28985/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-60-01, faks 01/478-60-58
objavlja javni natečaj za naslednje prosto
delovno mesto:
vodja sektorja v Sektorju za ekonomiko javnega zdravstva (m/ž).
Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
ekonomske smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit,
– pooblastilo za dostop do tajnih podatkov stopnje "strogo tajno".
Uradnik/-ca bo naloge opravljal/-a v nazivu podsekretar/-ka. Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih podsekretar/ka in sekretar/-ka.
Dokazila, ki jih mora kandidat/-ka predložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega
lista,
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– fotokopija potrdila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat/-ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat/-ka mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/-ka Republike Slovenije ter da ni
bil/-a pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil/-a obsojen/-a
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj/-o, v primeru izbire, opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje "Strogo tajno" v skladu z Zakonom
o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01, 48/03
in 101/03).
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora
opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv. Poleg navedenih mora kandidat/-ka
izpolnjevati še splošne pogoje, določene z
Zakonom o javnih uslužbencih.
Izbrani/-a javni/a uslužbenec/-ka bo sklenil/-a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in šestmesečnim
poskusnim delom. Delo bo opravljal/-a na
sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Kandidate/-ke vabimo, da pisne prijave,
v zaprti ovojnici z označbo "za javni natečaj"
in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si.
Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po
tel. 01/478-60-56. Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 1101-1/2005/1
Ob-28986/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za ﬁnančni sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
pravne smeri, ali visoka strokovna s specializacijo ali magisterijem,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (če ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat
opraviti v roku enega leta od imenovanja v
naziv),
– odlično poznavanje zakonodaje s področja trga kapitala.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
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,
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– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
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),
– fotokopijo dokazila o državljanstvu,
– pisna izjava kandidata o nekaznovanosti, navedena v prejšnjem odstavku,
– pisna izjava kandidata, da zoper njega
ni sprožen kazenski postopek po prejšnjem
odstavku.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za ﬁnančni sistem, Sektorju za ﬁnančni sistem, Župančičeva 3, Ljubljana, v nazivu podsekretar. Delo na delovnem mestu se
opravlja zgolj v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave
pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 1101-1/2005 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. 119-3/2005-41
Ob-29011/05
Upravna enota Ljubljana v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
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 prosta uradniška
delovna mesta:
1. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Center, ki se lahko opravlja v
nazivih svetovalec III, II ali I.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
denacionalizacije na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi 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.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič
Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
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2. Svetovalec v Oddelku za gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo v Izpostavi Moste-Polje, ki se lahko opravlja v
nazivih svetovalec III, II ali I.
Delovne naloge:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi 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.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne, agronomske ali ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji Proletarska 1 v Ljubljani.
3. Svetovalec v Oddelku za javni red
v Sektorju za upravne notranje zadeve,
ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec
III, II ali I.
Delovne naloge:
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– pomoč pri pripravi 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.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in petmesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na lokaciji Adamič
Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
4. Referent v Oddelku za javni red v
Sektorju za upravne notranje zadeve, ki
se lahko opravlja v nazivih referent IV, III
ali II.
Delovne 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 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja v dopoldanski in popoldanski izmeni, in sicer na lokaciji Adamič
Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
K prijavi pod tč. 1, tč. 2, tč. 3 in tč. 4 morajo kandidati priložiti fotokopije naslednjih
dokazil:
– potrdila oziroma dokazila o državljanstvu,
– potrdila o izobrazbi,
– delovne knjižice, iz katere je razvidna
delovna doba,
– potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (samo kandidati, ki se
prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč.
1, tč. 2 ali tč. 3),
– potrdila o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (samo kandidati, ki se prijavljajo na prosto delovno mesto pod tč. 4),
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– 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 sedme in osme 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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave oziroma
strokovnega upravnega izpita, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, ustrezni 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.
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 – svetovalec
v Oddelku za okolje in prostor ter premoženjsko pravne zadeve v Izpostavi Center"
oziroma "za javni natečaj – svetovalec v Oddelku za gospodarstvo, kmetijstvo in občo
upravo v Izpostavi Moste-Polje" oziroma "za
javni natečaj – svetovalec v Oddelku za
javni red v Sektorju za upravne notranje zadeve" oziroma "za javni natečaj – referent v
Oddelku za javni red v Sektorju za upravne
notranje zadeve"), 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.
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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. 10100-27/2005
Ob-29013/05
Občina Škoﬂjica, Šmarska cesta 3, 1291
Škoﬂjica, objavlja na podlagi 56., 58. in 109.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04), javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave v Občini
Škoﬂjica (lokalna samouprava).
Kraj opravljanja dela: Občinska uprava
občine Škoﬂjica.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: pripravnik.
Delo se lahko opravlja v nazivu: svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– da ima državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni 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;
– da aktivno obvlada znanje slovenskega jezika.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
predložiti potrdilo oziroma izjavo o času trajanja študija in potrdilo šole o povprečni oceni študenta, kakor tudi naslednja dokazila o
izpolnjevanju pogojev:
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija potrdila o izobrazbi,
– 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,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alineje.
Potrdilo 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 izbirnem postopku
se bodo upoštevale le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno z vsemi potrebnimi dokazili.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev
s polnim delovnim časom.
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Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Škoﬂjica, Šmarska cesta
3, 1291 Škoﬂjica v roku 15 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS z oznako »javni
natečaj za pripravnika«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 15 dni po odločitvi o izbiri. O izbiri
uradnika bo izdana upravna odločba, ki se
bo vročila izbranemu kandidatu, ostalim neizbranim kandidatom pa se bo vročil sklep
o neizbiri.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
01/360-16-05 (Zdenka Repovž).
Občina Škoﬂjica
Št. 57/05
Ob-29124/05
Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 6. člena Akta o ustanoviteljskih pravicah in ustanovitvi sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana,
d.o.o. (Ur. l. RS, št. 82/04), 22. in 23. člena
Poslovnika o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana,
d.o.o. ter sklepov Sveta ustanoviteljev št.
52-SU/2005 z dne 5. 4. 2005 in št. 88–SU/
2005 z dne 28. 9. 2005, Razpisna komisija
Sveta ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o. objavlja razpis za
direktorico/direktorja družbe
Javno podjetje Energetika Ljubljana
d.o.o.,
Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o.,
Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o.,
Javno podjetje Ljubljanske tržnice
d.o.o.,
Žale Javno podjetje, d.o.o.,
Snaga Javno podjetje d.o.o.,
Parkirišča Javno podjetje d.o.o.
Kandidatke/kandidati za direktorico/direktorja morajo izpolnjevati poleg z zakonom
določene še naslednje razpisne pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih delovnih mestih,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– poznavanje dela z računalnikom,
– organizacijske sposobnosti ter poznavanje dejavnosti in problematike javnega
podjetja,
– predložitev programa dela za mandatno obdobje.
K prijavi z življenjepisom in navedbami
o izpolnjevanju pogojev morajo kandidatke/kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo potrdila o opravljenem tečaju tujega jezika ali potrdila visokošolske
organizacije o opravljenem izpitu iz tujega
jezika.
Izbrani kandidatka/kandidat bo imenovan-a za mandatno dobo štiri leta.
Kandidatke/kandidati naj popolne pisne
prijave z zahtevanimi dokazili in programom
dela pošljejo v roku 30 dni od objave razpisa, v zaprti kuverti na naslov: Svet ustanoviteljev javnih podjetij povezanih v Holding
Ljubljana, d.o.o., »Za razpisno komisijo – Ne

95-96 / 28. 10. 2005 /

Stran

7917

odpiraj (navedba JP)«, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana.
Razpisna komisija nepopolnih in nepravočasno oddanih vlog ne bo upoštevala.
Prijavljeni kandidatke/kandidati bodo
o izbiri obveščeni v roku 8 dni od imenovanja.
Morebitne dodatne informacije lahko dobite na tel. št. 01/306-10-18, ga. Helena Regina, predsednica razpisne komisije.
Razpisna komisija
Sveta ustanoviteljev javnih podjetij
povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.
Št. 110-7030
Ob-29125/05
Za delo v izvedenskih organih Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije objavlja razpis za
izvedenca-izvedenko
medicinske
stroke za Invalidsko komisijo II. stopnje na
Centrali v Ljubljani:
– 2 zdravnika specialista ortopeda,
– zdravnika specialista internista (onkologa),
– zdravnika specialista otorinolaringologa.
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist z veljavno licenco Zdravniške
zbornice Slovenije z najmanj štiriletnimi delovnimi izkušnjami v specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali je samozaposlen.
Izbrani izvedenec bo imenovan za štiri
leta in bo kot član senata ali predsednik
senata invalidske komisije ali kot zdravnik
posameznik izdeloval izvedenska mnenja,
kot so opredeljena po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Delo se
na podlagi določil Pravilnika o organizaciji
in načinu delovanja invalidskih komisij ter
drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije opravlja po pogodbi in praviloma v popoldanskem času.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izobrazbi in delovnih izkušnjah v 8
dneh na naslov: Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, 1518 Ljubljana.
O imenovanju oziroma neimenovanju
bodo kandidati obveščeni v 8 dneh po sklepu pristojnega organa.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 110-374/2005
Ob-29126/05
Upravna enota Jesenice na podlagi 58.
člena in prvega odstavka 109. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 UPB1) objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika (m/ž) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v
Oddelku za upravne notranje zadeve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati slovenski
jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
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K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome (dokazilo o pridobljeni izobrazbi),
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, v kateri izjavlja, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti,
ki ga izdaja Ministrstvo za pravosodje, in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ga
izdaja krajevno pristojno sodišče, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Upoštevali bomo le popolne prijave, ki
bodo vložene pravočasno in z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v uradnih prostorih Upravne enote Jesenice.
Kandidati naj pisne prijave z dokazili pošljejo v ovojnici z označbo »javni natečaj –
pripravnik« na naslov: Upravna enota Jesenice, Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice.
Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 8 dneh po opravljeni izbiri. O izbiri pripravnika bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo izdan poseben sklep. Po
dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim
kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi
za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja:
Mojca Koselj, tel. 04/586-92-42.
Upravna enota Jesenice
Št. 112-29/2005/1-0023163 Ob-29127/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. 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 (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto:
svetovalec v Direktoratu za ceste
– sektor za avtoceste (šifra delovnega
mesta 78).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec I, svetovalec II ali svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, pravne, gradbene ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
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– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja angleškega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s konkretnimi delovnimi
izkušnjami na področju dela z evropskimi
projekti in poznavanjem postopkov javnih
naročil.
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 Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.

Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko 112-29/2005/1-0023163«. 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 8 dni in začne teči naslednji
dan po objavi javnega natečaja v Uradnem
listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev, skladno
s prvim odstavkom 222. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Ur. l. 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.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Ob-29134/05
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
prosto delovno mesto:
1. Vodjo službe (m/ž) v Sekretariatu generalnega sekretarja, v Službi za odnose z
javnostmi za opravljanje strokovnih nalog
službe in vodenja službe. Delovno mesto
vodja službe je uradniško delovno mesto, ki
se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali
sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge
opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– osnovna raven znanja drugega tujega
jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki imajo izkušnje s področja odnosov
z mediji.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03 in 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »tajno«.
2. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu
za okolje, v Pravnosistemskem sektorju
za opravljanje strokovnih nalog s področja
mednarodnega prava in priprave nacionalnih predpisov na področju varstva okolja.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne ali druge ustrezne
družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali izkušnje in reference
na področju mednarodnega prava in priprave predpisov.
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3. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu za
okolje, v Sektorju za naravo za opravljanje
strokovnih nalog na področju ohranjanja biodiverzitete. Delovno mesto podsekretarja je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem naravoslovne, družboslovne
ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki imajo znanja s področja varstva velikih zveri in upravljanja z njimi.
4. Podsekretarja (m/ž) v Sekretariatu
generalnega sekretarja, v Finančni službi
za opravljanje strokovnih nalog na področju
ﬁnančnega poslovanja javne uprave. Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem ekonomske ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prenos pri izbiri bodo imeli kandidati/ke,
ki imajo znanja s področja ﬁnančnega poslovanja javne uprave.
5. Višjega svetovalca (m/ž) v Direktoratu za okolje, v Pravnosistemskem sektorju
za opravljanje strokovnih nalog s področja
mednarodnega prava in priprave nacionalnih predpisov na področju varstva okolja.
Delovno mesto višjega svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali izkušnje in reference
na področju mednarodnega prava in priprave predpisov.
6. Višjega svetovalca (m/ž) v Direktoratu za evropske zadeve in investicije, v
Sektorju za pravne zadeve in vodenje javnih
naročil za opravljanje strokovnih nalog s področja priprave in vodenja javnih razpisov.
Delovno mesto višjega svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu višji svetovalec III.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, naravoslovne, gradbene ali
druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanja s področja priprave in vodenja
javnih razpisov.
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Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z izobrazbo ekonomske ali pravne smeri s
tekočim znanjem angleškega jezika in delovnimi izkušnjami na področju priprave in
vodenja javnih razpisov.
7. Notranjega revizorja – višjega svetovalca (m/ž) v Notranji reviziji za opravljanje strokovnih nalog s področja notranjega
revizorstva. Delovno mesto notranjega revizorja – višjega svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
notranji revizor – višji svetovalec I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu notranji revizor – višji svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba ekonomske, pravne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali reference iz področja
dela notranje revizije.
8. Pripravnika/ce v Direktoratu za prostor, za delovno mesto svetovalca, ki se lahko
opravlja v nazivu svetovalec II in svetovalec
I in sicer za čas usposabljanja ter za opravo
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
krajinsko arhitekturne smeri;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto podsekretarja se skrajšajo za tretjino
v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno
izobrazbo s specializacijo, magisterijem ali
doktoratom, predpisane delovne izkušnje
za delovno mesto višjega svetovalca se
skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Za delovno mesto oziroma naziv, za katerega se zahteva alternativno izpit za državnega notranjega revizorja ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja,
se predpisane delovne izkušnje skrajšajo
za eno leto v primeru, da naloge na tem
delovnem mestu opravlja javni uslužbenec,
ki ima izpit za preizkušenega državnega revizorja.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovna
mesta pod zap. št. od 1. do 6. bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom, za delovno mesto pripravnika pod zap. št. 7. pa za določen čas
v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim
časom za čas oprave državnega izpita iz
javne uprave.
Izbrani kandidati bodo delo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za okolje in prostor
v Ljubljani.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
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bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno);
– kandidat pod zap. št. 1 priloži še pisno
izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih.
Vloge, ki ne bodo pravočasne ali popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku
presojala strokovno usposobljenost kandidatov/k na podlagi predstavitve v vlogi, dokazil, referenc, razgovorov in s preizkusom
usposobljenosti.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana (Kadrovska služba, za javni natečaj,
oznaka delovnega mesta z zaporedno številko objave) ali na elektronski naslov suzana.rudez@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate/ke bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-72-48 (Suzana Rudež).
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 111-02-74-76/2005-01072-04 Ob-29276/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05,
62/05 in 75/05) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest
v Davčni upravi RS,
na Davčnem uradu Ljubljana, Izpostava
Ljubljana Vič Rudnik
1. referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent/-ka IV, referent/-ka III ali referent/-ka II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
na Davčnem uradu Ptuj
2. davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
samostojne podjetnike.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a kontrolor/-ka III, višji/-a kontrolor/ka II ali višji/-a kontrolor/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
na Davčnem uradu Velenje
3. vodja skupine – davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za pravne osebe in samostojne podjetnike.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a kontrolor/-ka II ali višji/-a kontrolor/-ka I.
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Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 4 leta delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
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 izbranimi javnimi uslužbenci bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim
poskusnim delom.
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 Ljubljana, Izpostava Ljubljana Vič Rudnik, Trg mladinskih
delovnih brigad 14, 1001 Ljubljana,
– pod št. 2: DURS, DU Ptuj, Trstenjakova
2/a, 2250 Ptuj,
– pod št. 3: DURS, DU Velenje, Titov trg
1, 3320 Velenje.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marjana Obermajer, tel.
01/474-42-85,
– pod št. 2: Mira Mendaš, tel.
02/748-23-26,
– pod št. 3: Marija Gregorc, tel.
03/896-18-32.
Davčna uprava RS
Št. 222/2005
Ob-29277/05
Ministrstvo za pravosodje Republike Slovenije na podlagi 56. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB-1, Ur. l. RS, št.
35/05, v nadaljevanju: ZJU) ter 20. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave
in v pravosodnih organih (Uradni list RS,
št. 22/04 in 57/05), objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za popravo krivic in za narodno spravo, pod šifro 174 v
katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto svetovalca je
uradniško delovno mesto, ki se opravlja v
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nazivu svetovalec II., I. Izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu svetovalec II.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta 7 mesecev delovnih izkušenj oziroma najmanj 7 mesecev za kandidate z univerzitetno izobrazbo.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv; 89. člen ZJU).
Poleg navedenih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati morajo k svoji vlogi, poleg dokazil o izpolnjevanju splošnih in posebnih
pogojev ter dodatnih znanj, priložiti še naslednja dokazila:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti
starejše od treh mesecev;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu
(kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– izdelava in objava analiz domače zakonodaje in primerjalnih analiz tuje zakonodaje
v obliki strokovnih in znanstvenih člankov in
monograﬁj;
– neposredna pomoč vodji sektorja pri
vodenju strokovnih nalog ter znanstvenih
domačih in tujih pravno-zgodovinskih seminarjev, posvetov in kongresov z delovnega
področja;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost

kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
v osmih dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000
Ljubljana (Kadrovska služba). Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo "za javni
natečaj" in navedbo razpisanega delovnega
mesta, s šifro 174.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-63 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-158/2005
Ob-29301/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena in prvega odstavka 109. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 – uradno prečiščeno besedilo), županja Mestne občine Ljubljana objavlja javni
natečaj za zaposlitev
pripravnika(ce) za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave
v mestni upravi v Oddelku za gospodarjenje z nepremičninami.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati(ke) izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
pravniki;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Od kandidatov pričakujemo še znanje
uporabe računalnika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje (original);
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata(ke) ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee (original).
Izbrani kandidat(ka) bo delo opravljal(a)
kot pripravnik(ca) za določen čas 10 mesecev v prostorih Oddelka za gospodarjenje z
nepremičninami, Adamič-Lundrovo nabrežje
2, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« na naslov: Mestna občina Ljubljana,
Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve – Kadrovska služba,
Adamič-Lundrovo nabr. 2, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni od dneva te objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
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izbrani. Odločbo o izbiri in sklepe o neizbiri
bomo posredovali v 15 dneh po opravljeni
izbiri.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z izbranim kandidatom(ko) sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Alenka Žarkovič, tel.
306-11-56.
Mestna občina Ljubljana
Št. 112-18/2004-11-0023047 Ob-29306/05
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
tretjega odstavka 33. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo) minister za promet
na podlagi sklepa Uradniškega sveta, št.
013-120/2005/5 z dne 12. 10. 2005 objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
železnice v Ministrstvu za promet.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem pravne,
ekonomske, prometne ali druge ustrezne
družboslovne ali tehnične smeri,
– imeti morajo najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista
ali maloobmejne prepustnice,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjava o opravljenem državnem izpitu iz javne
uprave,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03).
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
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vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju
in sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj
na področju, za katero kandidirajo ali na
sorodnem področju v javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3 leta izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih v javnem
ali zasebnem sektorju enake ali podobne
stopnje zahtevnosti oziroma 5 let izkušenj
na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar
kandidati dokazujejo z ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovna uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom. Strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotavljala komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti, pa bo presojala, bodisi na podlagi razgovora, bodisi na podlagi priloženih
referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«.
Na predlog ministra za promet bo izbranega kandidata za generalnega direktorja
Direktorata za železnice v Ministrstvu za
promet imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let z možnostjo ponovnega
imenovanja. Delo bo opravljal v nazivu sekretarja z možnostjo napredovanja v naziv
višji sekretar, na sedežu organa v Ljubljani,
Langusova ulica 4.
Generalni direktor Direktorata za železnice v Ministrstvu za promet bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”,
ki ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat
za organizacijo in kadre, Erjavčeva 15, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z dokazili obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-50.
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Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
cesta 48, Ljubljana, tel. 01/478-73-52. Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna komisija glede na strokovno usposobljenost ocenila kot primerne za položaj, bo predsednik
posebne natečajne komisije izdal odločbo,
ostalim kandidatom pa bo izdan poseben
sklep. Izbrani kandidat in neizbrani kandidati bodo v roku 8 dni od dneva imenovanja
izbranega kandidata na položaj pisno obveščeni o izbiri.
Ministrstvo za promet
Št. 112-30/2005/1-0023163 Ob-29307/05
Ministrstvo za promet na podlagi 56. člena in prvega odstavka 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. 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 (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja prosto
delovno mesto:
podsekretar v kabinetu ministra na
področju stikov z javnostmi in protokolarnih zadev (šifra delovnega mesta
174).
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar. Javni uslužbenec
bo naloge opravljal v nazivu podsekretar.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo RS;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali
z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega ali
podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
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– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo dokazila o osnovni ravni
znanja angleškega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, če bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z izobrazbo smer novinarstvo, s konkretnimi delovnimi izkušnjami
na področju stikov z javnostmi in z boljšim
znanjem angleškega jezika.
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 Ministrstva za promet, Langusova ulica 4, Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj MZP, ne odpiraj – sklic na številko
112-30/2005/1-0023163«. 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 8 dni in začne teči naslednji dan
po objavi 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 (Ur. l. 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.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Nataša Bešter, tel.
01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Ob-29330/05
Občina Šmarje pri Jelšah objavlja javni
natečaj za prosto delovno mesto:
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave
(m/ž).
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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 kaznivega dejanja, iz prejšnje alinee.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba, smer ekonomija,
– poznavanje dela z računalnikom (MS
Ofﬁce orodja ipd.).
Kandidati morajo k pisni vlogi z življenjepisom predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(potrdilo izda pristojno sodišče).
Potrdili iz predzadnje in zadnje alinee
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 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, ki se preganja po
uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat
moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o
zaposlitvi.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi in morebitnim
osebnim razgovorom.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, to je za čas
opravljanja pripravništva (10 mesecev), s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v občinski upravi Občine
Šmarje pri Jelšah (Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah).
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah, s pripisom »Javni natečaj
za prosto pripravniško mesto – ne odpiraj«.
Rok za vložitev prijave je 8 dni od objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na tel. 03/81-71-618,
Bojana Oset.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-29334/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
podsekretar/-ka v Direktoratu za energijo.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu podsekretar/-ka ali sekretar/-ka. Javni uslužbenec/-ka bo naloge
opravljal/-a v nazivu podsekretar/-ka.
Za zasedbo delovnega mesta morajo
kandidati/-ke izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma z magisterijem pravne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave.

Željena znanja:
– znanje tujega jezika.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnih
razmerij, ter pogoje iz drugega odstavka 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki imajo:
– opravljen pravniški državni izpit,
– znanje angleškega jezika,
– poznavanje evropskega prava ter
– poznavanje področja energetike in rudarstva.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi tisti, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbire na delovno mesto
navedeni izpit opravili najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv. V primeru, da
ima v skladu s 167. členom Zakona o javnih
uslužbencih kandidat opravljen pravniški državni izpit, se prizna opravljen državni izpit
iz javne uprave.
Kandidati/-ke morajo k vlogi, priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– reference za delovne izkušnje iz pravnega področja,
– fotokopijo dokazila o opravljenem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-la
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku, oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Posebna natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na
podlagi priloženih dokazil oziroma referenc
in na podlagi pogovora z njimi.
Z izbranim kandidatom/-ko bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/-a
na sedežu Direktorata za energijo, Dunajska
48, Ljubljana.
Izbrani kandidat/-ka bo moral/-a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (Izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(Izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate/-ke vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v
osmih dneh po objavi javnega natečaja na
naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana v zaprti ovojnici, z oznako
»za javni natečaj« in navedbo delovnega
mesta.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije pridobite na tel.
01/478-71-67 (mag. Djordje Žebeljan, direktor Direktorata za energijo).
Ministrstvo za gospodarstvo
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Druge objave
Ob-28910/05
TIB Terminal, delniška družba za skladiščenje, špedicijo, pretovor, zunanjo in notranjo trgovino, v likvidaciji, Šercerjeva 17,
6250 Ilirska Bistrica, objavlja
poziv
na prijavo terjatev v postopku redne
likvidacije
Likvidacijski upravitelj družbe TIB Terminal d.d., Ilirska Bistrica, v likvidaciji, obvešča upnike navedene družbe, da se je nad
družbo dne 22. 7. 2005 po sklepu skupščine
z dne 15. 6. 2005 pričel postopek redne
likvidacije. Družba upnike poziva, da v roku
tridesetih dni od objave tega obvestila v
Uradnem listu RS prijavijo svoje terjatve pri
likvidacijskemu upravitelju, in sicer na zgoraj
navedeni naslov družbe.
TIB Terminal d.d., Ilirska Bistrica,
v likvidaciji
Vekoslav Šket, likvidacijski upravitelj
Št. 46502-15/2005-01
Ob-28895/05
Na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l.
RS, št. 12/03, 77/03) in Sklepa o prodaji občinskega in stvarnega premoženja v Občini
Cerklje na Gorenjskem št. 03201-01/2005-35,
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Cerklje
na Gorenjskem na svoji 2. korespondenčni
seji, dne 5. 10. 2005 objavljam
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin v lasti Občine
Cerklje na Gorenjskem
Naziv in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje
na Gorenjskem
Predmet prodaje
Poslovni prostori
1. Poslovni prostori v VI. nadstropju poslovnega objekta Slovenija avto v Ljubljani,
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana, ki obsega pisarniške površine v VI. nadstropju, v
izmeri 773,21 m2 in delež na skupnih delih
in napravah v objektu.
2. Dva pokrita parkirna prostora, ki sta
nad VI. etažo, Celovška cesta 150, 1000
Ljubljana, v izmeri 24 m2.
3. Funkcionalno zemljišče v deležu
62345/1000000:
– Parcelna številka 177/4 k. o. Zgornja
Šiška, /dvorišče/ 2.106 m2,
– Parcelna številka 177/6 k. o. Zgornja
Šiška, /funkcionalni objekt/ 1862 m2.
4. Za poslovne prostore je sklenjena najemna pogodba, ki velja do vključno 30. 11.
2011 in jo je kupec dolžan v celoti prevzeti.
Izklicna cena: izhodiščna cena za poslovne prostore, parkirna prostora skupaj z delom funkcionalnega zemljišča je
284,300.000 SIT.
Način in rok plačila kupnine: v pogodbi
se določi, da se celotna kupnina poravna
v roku 30 dni od podpisa pogodbe na isti
račun kot varščina.
Postopek oddaje ponudbe in vsebina ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
– naziv ponudnika, točen naslov in račun
ponudnika,
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– predmet ponudbe,
– pravne osebe predložijo izpis iz registra, ki ni starejši od 30 dni,
– samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list (izdaja DURS),
– ﬁzične osebe predložijo potrdilo o stalnem bivališču,
– dokazilo o plačilu varščine.
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
Ponudniki morajo kot dokaz za resnost
ponudbe v roku za oddajo ponudbe na
podračun enotnega zakladniškega računa Občine Cerklje na Gorenjskem številka
01212-0100006686 sklic na številko odobritve 18 75116-2010003-46502005 nakazati
varščino v višini 10% od izklicne cene.
Varščina se bo izbranemu ponudniku
vštela v plačilo kupnine. Neizbranim ponudnikom se bo varščina vrnila v roku 30 dni
po izbiri.
Obravnavane bodo vse pisne ponudbe, ki bodo prispele na Občino Cerklje na
Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207
Cerklje na Gorenjskem do 28. 11. 2005 do
10. ure. Ponudbe je potrebno dostaviti v
zaprti kuverti s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Na kuverti
mora biti naveden točen naziv oziroma naslov ponudnika.
Merila za izbiro: izbran bo tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno za posamezno
nepremičnino. Če bo več ponudb enakih, se
pri izbiri najugodnejšega ponudnika upošteva načelo proste presoje.
Kraj in čas odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 28. 11. 2005 ob 12. uri v
sejni sobi Občine Cerklje na Gorenjskem.
Sklenitev pogodbe
Ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s
sklepom v roku 8 dni po odpiranju ponudb.
Pogodba se bo sklenila z najugodnejšim
ponudnikom v roku 30 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri ponudnika. Če ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina Cerklje na Gorenjskem zadrži njegovo
varščino.
Organizator javne ponudbe si pridržuje
pravico, da lahko postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla ustavi in
ne izbere nobenega ponudnika, pri čemer
se stroški interesentom povrnejo v izkazani
višini.
Vsa dodatna pojasnila in informacije o
prodaji nepremičnin interesenti dobijo na sedežu Občine Cerklje na Gorenjskem, telefon
04/28-15-800 ali 031/641-344. Interesentom
je na sedežu občine na vpogled tudi pogodba o najemu. Ogled prostorov je možen na
podlagi predhodnega dogovora.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-29007/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93-41-02), 30.
člena Statuta Občine Prevalje (Ur. l. RS, št.
44/99, 51/01) in 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
12/03, 77/03) in sklepa Občinskega sveta
občine Prevalje z dne 6. 10. 2005, Občina
Prevalje objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
I. Prodajalec: Občina Prevalje, Trg 2a,
2391 Prevalje.
II. Predmet prodaje je celotna konstrukcija vlečnice »Klemenovo« in njenih temeljev,
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ki stoji na zemljiščih, katerih lastniki so Ana
Glinik ter Damijan in Valentina Kordež.
III. Izhodiščna cena za nepremičnino ni
opredeljena, ponujena cena ni izključni kriterij izbora. Eventualni davek na dodano
vrednost bremeni kupca.
IV. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) nakup po ogledano – kupljeno;
b) ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno;
c) sodelujejo lahko ﬁzične in pravne osebe iz držav EU. Pravne osebe, ki so registrirane v RS, morajo prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo o registraciji, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, vse pravne osebe pa
tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
ter notarsko overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi, ﬁzične osebe pa potrdilo o državljanstvu in osebni dokument ter
davčno številko;
d) vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po nejavnem zbiranju ponudb;
e) obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno je izključena. Župan oziroma
komisija lahko ustavi začeti postopek do
sklenitve pravnega posla;
f) uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo;
g) celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun prodajalca št.
01375-0100010242;
h) če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, velja, da je kupec odstopil
od pogodbe;
i) kupec mora opraviti demontažo in odvoz vseh delov pogona in ostalih jeklenih
delov iz stavbe spodnje postaje vlečnice
in rušitev stavbe spodnje postaje žičnice.
Nujna je odstranitev celotne kovinske konstrukcije skupaj s temelji. Odstranitev celotne konstrukcije skupaj s pogonskim delom
pri zgornji postaji vlečnice in odstranitev temeljev zgornje postaje vlečnice. Odvoz porušenega betona in kovinskih delov zgornje
postaje na ustrezno dogovorjeno deponijo.
Dovoz zemlje in izravnava terena na mestih
odstranjenih temeljev in sejanje trave na navedenih mestih.
Zemljišče v prodajo ni predvideno. Demontaža vlečnice se mora izvesti v roku 30
dni od dneva podpisa pogodbe.
V. Ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom. Vsi
ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8
dni od javnega odpiranja ponudb.
VI. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje v roku 15 dni po
tej objavi, do 9. ure na naslov: Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje. Na zaprti kuverti mora biti navedeno: »Ponudba za odkup
nepremičnine – vlečnica »Klemenovo«. Na
hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja.
VII. Zainterisirani kupci lahko pridobijo
podrobnejše informacije o predmetu prodaje na Občini Prevalje, Trg 2a, Prevalje,
pri Stanku Kumpreju, tel. 02/82-46-114 ali
041/761-957. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Prevalje
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Št. 0313-23/2005
Ob-29128/05
Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, Pivka
na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), v skladu z določili Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta občine Pivka, št.: 03201-23/2005, z dne
21. 9. 2005 objavlja
javno ponudbo
za prodajo stanovanja
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka (v nadaljevanju:
prodajalec).
2. Predmet prodaje:
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7. Odpiranje ponudb bo komisijsko dne
14. 11. 2005 ob 13. uri v prostorih Občine
Pivka. V primeru dveh ali več pravilnih ponudb bo ustna licitacija v torek, dne 15. 11.
2005 ob 14. uri v sejni sobi Občine Pivka,
Kolodvorska cesta 5, Pivka.
8. Merilo za izbor je oddana ponudba
za odkup stanovanja. V primeru pridobitve
dveh ali več pravilnih ponudb, bo izvedena
ustna licitacija – najnižji znesek višanja je
150.000 SIT. Najugodnejši ponudnik bo tisti,
ki bo ponudil najvišjo ceno, pri čemer imajo
osebe, ki uporablja stanovanje pod enakimi
pogoji, predkupno pravico.
9. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik bo moral
skleniti prodajno pogodbo najkasneje v 8

Lokacija

Številka stanovanja

Ponudbena cena stanovanja

Postojnska cesta 18, Pivka

št. 7 (65,44 m2)

8,780.000 SIT

Stanovanje je zasedeno z najemnikom,
ki ima z Občino Pivka sklenjeno najemno
pogodbo za nedoločen čas. Na podlagi 107.
člena Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS,
št. 69/03) sprememba lastnika stanovanja
ne vpliva na obstoječa najemna razmerja.
Vsakokratni pridobitelj lastninske pravice
na stanovanju vstopi v pravni položaj najemodajalca.
Oseba, ki uporablja stanovanje oziroma
ima sklenjeno veljavno najemno pogodbo
za nedoločen čas, ima na podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) pod
enakimi pogoji, predkupno pravico.
Nepremičnina se odprodaja v celoti po
sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve na promet nepremičnine in stroške overitve pogodbe plača prodajalec vse
ostale stroške (stroške prenosa lastninske
pravice, itd.) plača kupec.
3. Ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov
ponudnika;
– navedbo naslova objekta in številko
stanovanja za katerega se ponudnik zanima;
– navedbo, da odkupi stanovanje po ponudbeni ceni;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe ali izpisek iz sodnega registra
za pravne osebe oziroma priglasitveni list za
samostojne podjetnike (DURS), ki ne smeta
biti starejša od 3 mesecev;
– potrdilo o vplačilu kavcije (original) ter
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
za pravne osebe.
4. Višina kavcije: interesenti, ki želijo sodelovati pri javni ponudbi morajo vplačati
kavcijo, v višini 878.000 SIT. Kavcijo se nakaže na zakladniški podračun Občine Pivka, št. računa: 01291-0100016298 pri Banki
Slovenije, z navedbo »Plačilo kavcije«.
5. Vplačana kavcija se izbranemu ponudniku šteje v kupnino. Neuspelim ponudnikom pa bo kavcija vrnjena, v roku 10 dni,
od dneva odpiranja ponudb in sicer v vplačanem znesku.
6. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do ponedeljka, 14. 11. 2005 do 11. ure na naslov: Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka,
z oznako: javna ponudba -ne odpiraj!.

dneh po prejemu sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v
tem roku ne sklene pogodbe, se šteje, da
je odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo kavcijo.
10. Način in rok plačila kupnine: po podpisu pogodbe Občina Pivka izstavi kupcu
račun za plačilo kupnine. Kupec plača celotno kupnino (zmanjšano za vplačano kavcijo) na zakladniški podračun Občine Pivka,
št.: 01291-0100016298 pri Banki Slovenije,
vendar najkasneje v 8 dneh po izstavitvi
računa.
11. Plačilo celotne kupnine za stanovanje v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne plača
kupnine v navedenem roku, se pogodba
razdre, kavcija pa se zadrži.
12. Komisija lahko v katerikoli fazi postopka pozove ponudnike, da v posameznih
elementih dopolnijo ponudbo.
13. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Na podlagi 3. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
sklepa Občinskega sveta občine Pivka, št.:
03201-23/2005, z dne 21. 9. 2005, lahko
Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine
Pivka, s soglasjem župana, postopek prodaje ali pogajanj ustavi do sklenitve pravnega posla, brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti, pri čemer se povrne kavcija
izbranemu ponudniku, v vplačanem znesku.
O tem posreduje občina izbranemu ponudniku odločitev v roku 8 dni, od dneva odpiranja ponudb.
14. Vse dodatne informacije o pogojih
javne ponudbe in natančnejše podatke o
nepremičnini lahko interesenti dobijo na tel.
05/72-10-100 (kontaktna oseba: Jana Vodopivec).
Občina Pivka
Št. 350-03-38/2005(10)
Ob-29321/05
Na podlagi 28. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03
- popr. in 58/03-ZZK-1) Občina Mirna Peč
sklicuje
1. prostorsko konferenco za pripravo
strategije prostorskega razvoja Občine
Mirna peč (SPRO) in prostorskega reda
Občine Mirna Peč (PRO),

ki bo v torek, 15. 11. 2005, s pričetkom
ob 12. uri, v prostorih Občine Mirna Peč.
Na prostorski konferenci bo predstavljen
delovni predlog programa priprave SPRO
in PRO.
Namen prostorske konference je pridobiti priporočila, usmeritve, predloge, pripombe in legitimne interese lokalne skupnosti,
gospodarstva, interesnih združenj in organizirane javnosti ter uskladiti interese pri izdelavi obeh prostorskih aktov.
Udeleženci prostorske konference, ki
predložijo dokazilo, da zastopajo organ,
organizacijo, društvo ali drugo pravno osebo, lahko na prostorski konferenci dajo svoja priporočila in usmeritve v zvezi s pripravo
navedenih prostorskih aktov v pisni obliki ali
ustno na zapisnik.
Občina Mirna Peč
Ob-29279/05
Jožica Hostnik, Jelce 5b, 3263 Gorica
pri Slivnici, davčna št.: 98457411, matična
št.: 5154719 sporočam, da bom dne 31. 1.
2006 prenehala poslovati kot samostojna
podjetnica posameznica.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02048-18/2005/2

Ob-28926/05

Statut Novega sindikata lokomotivskega osebja (NSLO), s sedežem v Mariboru,
Kurilniška ulica 6, se hrani pri Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 11. 10. 2005 pod zaporedno
št. 170.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 014-1/2005

Ob-28921/05

Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije –
Osnovna šola Šoštanj, sprejeta na zboru
delavcev dne 24. 8. 2005, se shranijo pri RS
– Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 100, dne 18. 10. 2005.
Št. 101-20/2005 1002
Ob-28922/05
Pravila sindikata Telekom Slovenije –
PE Maribor, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, z dne
9. 5. 1995, pod zaporedno številko 007 s
spremembo pravil ter imena sindikata z
dne 23. 2. 1999, so bila ponovno spremenjena in sprejeta na delnih občnih zborih
sindikata od 13. 6. do 16. 6. 2005 in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata delavcev
Telekom Maribor, ko je bilo spremenjeno in
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sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat prometa in zvez Slovenije, Sindikat delavcev Telekom Maribor, skrajšano: Sindikat delavcev Telekom Maribor,
s sedežem sindikata v Mariboru, Titova
cesta 38.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 18, z dne 18. 10. 2005.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-16/2005-3
Ob-28924/05
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center z dnem 18. 10. 2005 sprejme v hrambo statut z nazivom »Statut Sindikata NLB
Propria« in ga vpiše v evidenco statutov
sindikatov, pod zaporedno številko 311 za
sindikat z imenom: Sindikat NLB Propria,
kratico: SNLB Propria in sedežem: Trg republike 3, Ljubljana.
Št. 101-1/2005-13-04
Ob-29106/05
1. Upravna enota Trebnje z dnem izdaje te odločbe sprejme v hrambo statut,
vpisan v evidenco statutov sindikatov dne
21. 10. 2005 pod zap. št. 71, z nazivom
Statut o organiziranju in delovanju Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije v
Občini Trebnje (SABS Občina Trebnje),
s sedežem na naslovu Goliev trg 5, 8210
Trebnje.
2. Ugotovi se, da je bil Statut o organiziranju in delovanju Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije v Občini Trebnje
(SABS Občina Trebnje), s sedežem na
naslovu Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z odločbo 101-1/2005-13-04 z dne 21. 10.
2005 sprejeta v hrambo pri Upravni enoti
Trebnje, vpisan v evidenco statutov pod
zap. št. 71.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-28925/05
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, As, MM Marketing magazin, Golden
drum magazine, Družinski delničar, Graﬁčar, DELO FAX, VEČ.
Imena članov uprave Delo d.d.: Tomaž
Perovič, predsednik uprave, Danilo Slivnik, član uprave, Nataša Šuklje Velkavrh,
članica uprave, mag. Matija Vojsk, član
uprave.

Objave
gospodarskih družb
Ob-28938/05
Direktorja družbe Arka import export,
d.o.o., Hmeljarska ulica 1, 3310 Žalec (v
nadaljevanju: Arka, d.o.o.) na podlagi 533.
f člena Zakona o gospodarskih družbah objavljata

Št.

obvestilo
1. Dne 20. 10. 2005 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Celju predložen Oddelitveni načrt družbe Arka import
export, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Arka import export,
d.o.o., Hmeljarska ulica 1, 3310 Žalec, je od
dne objave tega obvestila 30 dni v času od
8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
ter zaključno poročilo družbe Arka import
export, d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Arka, d.o.o.
Šaver Darjo
direktor
Šaver Alenka
direktorica
Ob-29280/05
Na podlagi 381. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepov skupščine Glin Holding, Lesna industrija, d.o.o.,
Nazarje, z dne 27. septembra 2005, objavljamo v postopku redne likvidacije nad
družbo, Glin Holding, Lesna industrija,
d.o.o., Nazarje, Lesarska 10, 3331 Nazarje, naslednji
poziv upnikom
Dne 11. 10. 2005 je Okrožno sodišče v
Celju pri vložku 1/00453/00, matična številka
5039142, vpisalo začetek redne likvidacije
nad družbo Glin Holding, Lesna industrija,
d.o.o., Nazarje, Lesarska 10, 3331 Nazarje.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju družbi D.S.U.,
družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.,
Dunajska 160, 1001 Ljubljana.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
D.S.U., d.o.o.
likvidacijski upravitelj
Franc Herman Šimnovec
direktor
Ob-29445/05
Na podlagi 516/1 in 528. člena Zakona o
gospodarskih družbah uprava družbe Nama
d.d. Ljubljana, Tomšičeva 1, Ljubljana, kot
prevzemne družbe skupaj z upravo družbe
Nama International d.o.o., Čopova 9, Ljubljana, kot prevzete družbe
obvešča,
da je bila dne 26. 10. 2005 Okrožnemu
sodišču v Ljubljani, sodni register, predložena pogodba o pripojitvi družbe Nama International d.o.o. k družbi Nama d.d. Ljubljana.
O soglasju k pripojitvi bo odločal edini
družbenik prevzete družbe po izpolnitvi obveznosti in izteku rokov iz 516. člena ZGD.
Vsi delničarji prevzemne družbe imajo pravico do vpogleda listin iz drugega in tretjega odstavka 516. člena ZGD na sedežu
prevzemne družbe Nama d.d. Ljubljana
vsak delavnik od 9. do 14. ure in pravico do prepisa listin iz četrtega odstavka
516. člena ZGD ter pravico zahtevati, da
o pripojitvi odloča skupščina prevzemne
družbe na podlagi tretjega odstavka 528.
člena ZGD.
Nama d.d. Ljubljana
Nama International d.o.o.
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Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-29316/05
Uprava banke Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, objavlja, da je skupščina banke dne 25. 10.
2005 sprejela
sklep
o povečanju osnovnega kapitala
1.1 Bank Austria Creditanstalt d.d., Ljubljana z izdajo 177.220 navadnih imenskih
delnic 7. izdaje v nominalni vrednosti 1.000
SIT vsaka, povečuje osnovni kapital banke
z novimi denarnimi vložki v skupni vrednosti
177,220.000 SIT. Banka bo delnice izdala
v nematerializirani obliki in jih bo izročila
vpisniku z vpisom delnic na njegov račun
pri KDD, po vpisu povečanja osnovnega
kapitala v sodni register.
Osnovni kapital se na osnovi tega poveča na 3.898,878.000 SIT.
1.2 Delnice 7. izdaje so navadne, imenske in nedeljive.
Delnice dajejo imetnikom enake pravice
kot delnice prejšnjih izdaj.
1.3 Na podlagi 313. člena Zakona o gospodarskih družbah imajo dosedanji delničarji v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa
novih delnic.
1.4 Na podlagi 4. točke prvega odstavka
18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev se ne izvede javna ponudba delnic.
1.5 Prednostni upravičenci lahko delnice vpisujejo na sedežu banke in vplačujejo
na račun banke v 15 dneh od dneva objave emisijskega zneska novih delnic in
roka za uveljavitev prednostne pravice v
Uradnem listu RS. Delnice se vplačujejo
v celoti ob vpisu po vrednosti 18.000 SIT
za eno delnico. Po poteku v tej točki navedenega roka nevpisane in nevplačane
delnice v nadaljnjih 15 dneh lahko vpiše in
vplača večinski delničar Bank Austria Creditanstalt AG Dunaj po vrednosti 18.000
SIT za delnico.
Emisijska vrednost delnic znaša
3.189,960.000 SIT.
Vplačani presežni kapital tako znaša
3.012,740.000 SIT.
Kolikor celotna izdaja delnic do rokov
iz te točke ne bi bila vpisana in vplačana,
se izdaja šteje kot neuspešna, vplačana
sredstva na račun vplačila delnic pa se
vrnejo vplačnikom najkasneje v 30 dneh
od dneva zaključka roka za vpis in vplačilo delnic.
1.6 Za prenos delnic te emisije delnic veljajo določila IX.B člena Statuta Bank Austria
Creditanstalt d.d., Ljubljana.
1.7 Nadzorni svet se pooblašča, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala, glede višine in števila delnic ter višine
osnovnega kapitala uskladi besedilo statuta
z novo višino osnovnega kapitala in številom delnic.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana
uprava
dr. France Arhar
dr. Heribert Fernau
mag. Stefan Vavti
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Sklici skupščin
Ob-29314/05
Popravek
Objavlja se pravilen tekst preklica skupščine, objavljene v Uradnem listu RS, št. 91
z dne 14. 10. 2005, Ob-27547/05, ki pravilno glasi:
Zasedanje skupščine družbe Novograd
d.d. – v likvidaciji, ki je bilo sklicano za
dne 3. 11. 2005 v Uradnem listu RS, št. 87
z dne 30. 9. 2005, se prekliče in se preloži
na nov termin.
Zasedanje skupščine z enakim dnevnim
redom in pogoji za udeležbo in odločanje
bo dne 16. 11. 2005 ob 12. uri v poslovnih
prostorih družbe CGP, d.d., Ljubljanska c.
47, v Novem mestu.
Uredništvo
Ob-28889/05
Na podlagi 36. točke Statuta družbe
Modna konfekcija Ideal d.d. Nova Gorica,
sklicuje uprava družbe
8. redno skupščino
Modne konfekcije Ideal d.d. Nova
Gorica,
ki bo dne 29. 11. 2005 ob 15.30 v prostorih družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junija
22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina sklepčna in se za predsednika skupščine
izvoli Kos Adrijano, za preštevalca glasov pa
Iva Silič. Na seji bo prisotna notarka Eva Lučovnik za sestavo notarskega zapisnika.
2. Predstavitev letnega poročila za leto
2004.
3. Ugotovitev višine izgube in podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: ugotovljena izguba v višini 52.089 tisoč SIT ostane nepokrita.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem
letu 2004.
4. Predlog redne likvidacije družbe Ideal
d.d.
Predlog uprave: v skladu z določili prve
alinee poglavja »Prenehanje družbe« Statuta družbe Ideal Modna konfekcija Nova
Gorica d.d. in določili druge alinee 371. člena Zakona o gospodarskih družbah sprejme skupščina družbe Ideal Modna konfekcija Nova Gorica d.d., z naslovom Cesta
25. junija 22, 5000 Nova Gorica sklep o začetku redne likvidacije družbe z dnem sprejetja tega sklepa.
Razlog za prenehanje družbe je v negativnem poslovanju družbe v preteklih letih
ter bistvenem upadu tekočega poslovanja,
kar ob upoštevanju svetovnih negativnih
trendov v branži onemogoča nadaljnje izpolnjevanje namenov družbe.
Upniki se pozivajo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30
dni od objave tega sklepa.
Dosedanjega direktorja Iva Siliča skupščina razreši s položaja direktorja, za likvidacijskega upravitelja se imenuje Ivo Silič,
stanujoč Zatolmin 64d, 5220 Tolmin.
Skupščina družbe daje soglasje, da sme
likvidacijski upravitelj nadaljevati dejavnost
družbe s sklepanjem novih poslov.
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Firma, skrajšana ﬁrma in sedež družbe
v likvidaciji je:
Firma: IDEAL Modna konfekcija Nova
Gorica d.d., v likvidaciji.
Skrajšana ﬁrma: IDEAL Nova Gorica
d.d., v likvidaciji.
Sedež družbe je: Nova Gorica, Cesta
25. junija 22.
Skupščina družbe ne bo obravnavala in
sprejemala poročila ter predloga o razdelitvi premoženja, za kar pooblašča likvidacijskega upravitelja. Slednji mora po plačilu
dolgov družbe izdelati poročilo ter sprejeti
sklep o razdelitvi premoženja ter nato razdeliti premoženje družbe med delničarje družbe v sorazmerju z njihovimi deleži v roku
nadaljnjih 30 dni.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
pisno prijavijo (osebno ali s priporočeno pošiljko) najmanj 3 dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu družbe v Novi Gorici, Cesta
25. junija 22.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine, in sicer najmanj 1 uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik
pa še z izpisom iz sodnega registra ali s
sklepom o imenovanju.
Nasprotni predlogi
Morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda naj delničarji pisno sporočijo upravi v enem tednu po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
eno uro za prvim sklicem z enakim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala, ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je na vpogled delničarjem v tajništvu uprave družbe v Novi Gorici, Cesta 25. junij 22,
vsak delovnik od 8. do 12. ure od dneva
objave sklica skupščine do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Modna konfekcija
Ideal, d.d., Nova Gorica
uprava
Ob-28987/05
Uprava družbe SCT Strojegradnja d.d.,
Kavčičeva 66, Ljubljana, sklicuje
9. skupščino delničarjev družbe,
ki bo dne 29. novembra 2005 ob 9. uri na
sedežu družbe v Ljubljani, Kavčičeva 66, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednika
skupščine se imenuje Aleš Musar, za preštevalki glasov pa Nada Seršen in Majda
Južnik. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Nina Češarek.
2. Sprememba ﬁrme in skrajšane ﬁrme
družbe.
Predlog sklepa št. 2: ﬁrma družbe se
spremeni tako, da se glasi: Strenia, proizvodnja, popravila in vzdrževanje strojne

opreme d.d.. Skrajšana ﬁrma družbe se
spremeni tako, da se glasi: Strenia d.d.
3. Sprememba statuta in sprejem prečiščenega besedila statuta.
Predlog sklepa št. 3: skupščina sprejema
spremembe statuta družbe v predlaganem
besedilu, ki je sestavni del tega sklepa. Na
podlagi sprejetih sprememb statuta se določi prečiščeno besedilo statuta z vsebino,
ki je sestavni del tega sklepa.
Pogoji za udeležbo na skupščini
Glasovalno pravico na skupščini lahko uresničujejo delničarji, ki so vpisani kot
lastniki delnic družbe pri KDD – Centralno
klirinški depotni družbi, d.d. Ljubljana, najkasneje 10 dni pred dnem izvedbe skupščine.
Udeležbo na skupščini in uresničevanje
glasovalne pravice bodo imeli samo tisti delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine svojo udeležbo pisno najavili na
sedežu družbe.
Gradivo za skupščino
Besedilo predlaganih sprememb statuta
ter drugo gradivo za skupščino je vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik med 9. in 12. uro.
SCT Strojegradnja d.d.
uprava družbe
Ob-29008/05
Na podlagi 6.3. točke Statuta Iskra Mehanizmi, industrija mehanizmov, aparatov
in sistemov, d.d., Lipnica, Lipnica 8, 4245
Kropa sklicujem
10. sejo skupščine
delniške družbe Iskra Mehanizmi, d.d.,
Lipnica,
ki bo v torek, 29. novembra 2005 ob
12.30 na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščine: Darko
Petrič,
– veriﬁkacijska komisija: Tomaž Špiler,
predsednik, in Tanja Šlibar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Stane
Krainer iz Radovljice.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Bilančni dobiček, ki je na dan 31. 12.
2004 znašal 419,565.331 SIT se uporabi,
kot sledi:
– za izplačilo dividende 9,975.650 SIT
oziroma 50 SIT bruto/delnico, in sicer najkasneje do 28. 12. 2005,
– preostanek bilančnega dobička v višini
409,589.681 SIT se kot preneseni dobiček
prenese za uporabo v naslednjih letih.
3. Sprememba števila članov uprave.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: uprava
družbe ima enega člana – glavnega direktorja. Mandat uprave traja 5 let z možnostjo
ponovnega imenovanja.
4. Sprememba statuta in čistopis statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejmejo
se spremembe statuta v predloženem besedilu in čistopis statuta družbe.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega
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reda. O točkah dnevnega reda se glasuje
javno.
Gradivo
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem je na vpogled v prostorih uprave
Iskra Mehanizmi, d.d., Lipnica, Lipnica 8,
vsak delavnik od 9. do 11. ure, v času od
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi
Razumno utemeljeni nasprotni predlogi delničarjev, posredovani upravi družbe
v pisni obliki najpozneje v 7 dneh po objavi
tega sklica, bodo objavljeni na enak način
kot ta objava, razen v primerih iz drugega
in tretjega odstavka 288. člena Zakona o
gospodarskih družbah.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana
na dan 26. 11. 2005, osebno ali njihovi pooblaščenci. Pisno pooblastilo se shrani pri
družbi, kjer je shranjeno ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja. Pogoj za udeležbo
na skupščini je, da delničarji oziroma njihovi
zastopniki na sedežu družbe najkasneje 3
dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo
oziroma pošljejo pisna pooblastila.
Prostor bo odprt 30 minut pred začetkom
zasedanja. Udeležence prosim, da se oglasijo vsaj pol ure pred začetkom skupščine
in sicer zaradi ugotavljanja prisotnosti ter
sestave seznama prisotnih udeležencev.
Udeležence prosim, da pravočasno zasedejo mesta v prostoru, kjer bo potekala
seja.
Skupščina bo veljavno odločala, če bodo
na seji prisotni delničarji z glasovalno pravico, ki predstavljajo vsaj 15% zastopanega
osnovnega kapitala (prvi sklic).
Če v prvem sklicu ne bo zagotovljena
sklepčnost, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, to je 29. 11. 2005, ob 13.30.
Skupščina bo takrat veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovne kapitala.
Iskra Mehanizmi, industrija
mehanizmov, aparatov
in sistemov, d.d., Lipnica
predsednik uprave – glavni direktor
dr. Marjan Pogačnik
Ob-29281/05
Na podlagi točke 7. c statuta delniške
družbe Kovinska Bled, d.d., sklicujem
11. zasedanje skupščine
delniške družbe Kovinska Bled, d.d.,
ki bo v petek, 2. decembra 2005 ob 16.30
na sedežu družbe na Bledu, Seliška cesta
4b, z naslednjim dnevni redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in ugotavljanje
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
potrdi se predsednik skupščine in ugotovi
se prisotnost notarja.
2. Letno poročilo o poslovanju družbe
za leto 2004 in poročilo nadzornega sveta o
letnem poročilu družbe za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave družbe za leto 2004
in poročilom nadzornega sveta o sprejemu
letnega poročila za leto 2004.
3. Razporeditev bilančne izgube družbe
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: ugotovljena bilančna izguba v višini 11,463.526,09 SIT se pokrije iz
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prenesenega čistega dobička iz predhodnega leta v višini 6,243.913,74 SIT in iz zmanjšanja rezerv iz dobička predhodnega leta v
višini 198.117,87 SIT. Preostanek izgube v
višini 5,021.494,48 SIT ostane nepokrit.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: upravi družbe in članom
nadzornega sveta Kovinska Bled, d.d. se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2004.
5. Izvolitev članov nadzornega sveta zaradi poteka mandata.
Predlog sklepa: za dobo štirih let se izvoli
nov nadzorni svet v sestavi: Bojan Vernig in
Urška Vernig.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, če svojo
udeležbo na skupščino pisno prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine. Pravočasno prijavljeni delničar, njegov
pooblaščenec ali zastopnik se mora pol ure
pred začetkom skupščine izkazati z osebnim dokumentom.
Vsa gradiva in besedila predlogov sklepov o katerih bo skupščina odločala, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak
delavnik med 8. in 11. uro.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pismeno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni
po sklicu skupščine pri upravi družbe.
Če skupščina na desetem zasedanju ne
doseže sklepčnosti, se bo skupščina ponovila (drugi sklic) isti dan, to je 2. 12. 2005,
ob 17.30, v istih prostorih z istim dnevnim
redom. Na njej se bo veljavno odločalo ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Kovinska Bled, d.d.
uprava
Ob-29302/05
Na podlagi točke VII/3 statuta družbe
IBT projektiranje in inženiringi d.d. Trbovlje,
Gimnazijska c. 16 in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
delniške družbe IBT projektiranje in
inženiringi d.d. Trbovlje, Gimnazijska
cesta 16,
ki bo v četrtek, 24. 11. 2005 ob 8. uri, na
sedežu družbe na Gimnazijski cesti 16, Trbovlje ter predlaga naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine po predlogu uprave in seznanitev o
prisotnosti notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, izvoli predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov ter notarja po
predlogu uprave.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta.
3. Pokrivanje bilančne izgube iz poslovnega leta 2004.
Predlog sklepa: bilančna izguba iz poslovnega leta 2004 se pokrije iz splošnega
prevrednotovalnega popravka kapitala.
4. Razno.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se bodo udeležili skupščine,
morajo svojo udeležbo prijaviti najmanj tri
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delovne dni pred sejo skupščine na sedežu družbe.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu
na skupščino prijavijo v tajništvu družbe eno
uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo s
podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Glasovalno pravico lahko uresničijo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo dne
24. 11. 2005.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe IBT Trbovlje d.d.,
Gimnazijska cesta 16, vsak dan od 11. do
13. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge z utemeljitvijo nasprotnega
predloga k posameznim točkam dnevnega
reda, pisno sporočijo upravi v sedmih dneh
od objave sklica skupščine.
V primeru, da skupščina ne bo sklepčna,
se skupščina ponovno sestane uro kasneje.
V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.
IBT projektiranje in inženiringi d.d.
Trbovlje
uprava družbe
Matjaž Odlazek, direktor
Ob-29319/05
Na podlagi 45. člena statuta družbe
ZRMK holding, d.d. uprava sklicuje
5. redno sejo skupščine
ZRMK holding, d.d. Ljubljana, Dimičeva
12,
ki bo v torek, 29. novembra 2005 ob 9.
uri na sedežu družbe v Ljubljani, Dimičeva
12, sejna soba v III. nadstropju z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini: Branka
Neffat, univ. dipl. prav.,
– preštevalca glasov: Igor Janežič in
Blanka Berke.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Majda Lokošek.
2. Nakup lastnih delnic.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Skupščina soglaša in pooblašča upravo,
da v skladu z drugo alineo 240. člena Zakona o gospodarskih družbah kupuje lastne
delnice.
Tako pridobljene lastne delnice mora
uprava ponuditi v odkup delavcem najpozneje v enem letu po pridobitvi.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, bo na voljo v tajništvu uprave
na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do
12. ure v času od dneva objave dnevnega
reda do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki tri
dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
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Delničarje naprošamo, da pridejo na
skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega
prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred
začetkom zasedanja skupščine.
ZRMK holding, d.d. Ljubljana
uprava
mag. Gojmir Černe
Ob-29503/05
Uprava družbe Petrol, vabi delničarje na
13. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana,
ki bo 30. novembra 2005 ob 10. uri v
predavalnici Amﬁteater na Fakulteti za družbene vede na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bodo skupščino vodili
odvetnik Stojan Zdolšek kot predsednik ter
Jože Bajuk in Denis Kostrevc kot preštevalca glasov.
2. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice
upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 282/a členom
ZGD skupščina delničarjev družbe podeljuje
upravi in nadzornemu svetu razrešnico za
delo v poslovnem letu 2004.
Na podlagi 292. člena ZGD bo 13. zasedanju skupščine delničarjev delniške družbe
Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
Ljubljana prisostvovala notarka Duša Trobec Bučan.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno
skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in Zakonom o prevzemih ter ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in
uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi zastopniki
in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 10 dni
pred dnem zasedanja skupščine vpisani kot
zakoniti imetniki delnic v centralni register
pri KDD in bodo prijavili svojo udeležbo na
skupščini delničarjev v informacijski pisarni
na sedežu družbe osebno ali prek pooblaščenca.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine eno uro
pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in prevzeli
gradivo, potrebno za glasovanje.
Popolno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta so delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe od dneva
razpisa, in sicer vsak delovni dan od 10. do
13. ure do dneva skupščine. V informacijski
pisarni bodo delničarji lahko prejeli tudi potrdila o lastništvu delnic.
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Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Janez Lotrič

Zavarovanja
SV 643/05
Ob-29423/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-643/05 z dne 19. 10.
2005, je bilo stanovanje št. 5 v izmeri
61,19 m2, v drugem nadstropju stanovanjske hiše v Velenju, Stantetova 5, stoječi na
parceli št. 2427/5, vpisani v vl. št. 2629 k.o.
Velenje, last Kralj Milojka, roj. 30. 5. 1952,
Stantetova ulica 5, Velenje, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 5.
1993 in notarskega zapisa sporazuma o
razdelitvi skupnega premoženja, opr. št.
SV – 160/04 z dne 6. 4. 2004, zastavljeno
v korist upnice, Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
27.546,77 EUR s prip.
SV 662/05
Ob-29424/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-662/05 z dne 24. 10.
2005, je bilo kletno stanovanje v izmeri
71,36 m2, v stanovanjski hiši v Ljubnem,
Cesta v Rastke 60, ki stoji na parceli št.
51/6, vpisani v vl. št. 299 k.o. Ljubno, last
Žehelj Primoža, roj. 18. 6. 1972, Cesta v
Rastke 60, 3333 Ljubno ob Savinji in Žehelj Ane, roj. 20. 12. 1977, iz Mozirja, Goličnikova ulica 5, za vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe z dne
14. 10. 2005, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
Trg republike 2, 1000 Ljubljana, mat. št.
5860571, za zavarovanje denarne terjatve
v znesku 17.835 EUR, s pripadki.
SV 1143/05
Ob-29425/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 1143/05
z dne 21. 10. 2005, je bila nepremičnina,
stanovanje številka 5, v I. nadstropju v izmeri 53,63 m2, v stavbi v Mariboru, Leningrajska ulica 4, zgrajeni na parceli številka
19 katastrska občina Tabor; last dolžnice
– zastaviteljice Jožice Rep, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe številka 667/94
z dne 21. 12. 1994, sklenjene med njo kot
kupcem ter med Stanovanjskim skladom
Občine Maribor, kot prodajalcem; zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte
Genossenschaft mit beshränkter Haftung
(registrirana zadruga z omejenim jamstvom), s sedežem St. Stefan in Rosental,

Murecker Strasse 23, Republika Avstrija,
enolična identiﬁkacijska številka 1870599,
za zavarovanje denarne terjatve prej navedene upnice do dolžnika Viktorja Repa,
rojenega 21. 8. 1979, stanujočega Valvasorjevaulica 46, 2000 Maribor, do dolžnice
Jožice Rep, rojene 11. 1. 1960, stanujoče Valvasorjeva ulica 46, 2000 Maribor in
do dolžnice Petre Krel, rojene 12. 6. 1982,
stanujoče Valvasorjeva ulica 46, 2000 Maribor, v višini 90.000 EUR s pripadki ter z
zapadlostjo najkasneje do vključno 20. 11.
2025, oziroma na dan odpoklica upnice.
SV 820/05
Ob-29430/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 820/05 z dne 18. 10.
2005, je bila nepremičnina z identiﬁkacijsko številko 0657/01090/001, stanovanjska raba, stanovanje številka 1 v pritličju
v skupni izmeri 130,33 m2 in kletni prostor
v izmeri 11,33 m2 v večstanovanjski stavbi
v Mariboru, na naslovu Krekova ulica 14,
stoječi na parcelni številki 857/1, pripisani
pri vl. št. 375, k.o. Maribor – Grad, pridobljena na podlagi prodajne pogodbe, ki
je bila sklenjena s prodajalcema Sabothy
Markom in Sabothy Marijo z dne 22. 7.
2005, zastavljena v korist upnice – banke
Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
s sedežem na naslovu Bahnstraße 22,
enolična identiﬁkacijska številka 1870653,
9141 Eberndorf, Avstrija, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 93.000 EUR z letno obrestno mero, ki znaša 4,75% in 5%
zamudnimi letnimi obrestmi, z zapadlostjo prvega obroka v plačilo na dan 20. 11.
2005 in zapadlostjo celotne terjatve – zadnjega obroka, na dan 20. 11. 2015.
SV 602/2005
Ob-29431/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Marjana Kotarja iz Grosuplja, Taborska c. 4, opr. št.
SV 602/2005 z dne 19. 10. 2005, je bilo
stanovanje št. 10, v izmeri 64,54 m2, v III.
nadstropju, s kletjo oziroma drvarnico v
kleti v stanovanjski hiši na naslovu Grosuplje, Lubljanska cesta 4, ki stoji na parc.
št. 1596/3, pripisane vl. št. 1357, k.o. Grosuplje–naselje, solast zastaviteljev Jagodić Zdravka, roj. 10. 5. 1941 in Jagodić
Jovanke, roj. 23. 5. 1951, oba Grosuplje,
Ljubljanska cesta 4D, zastavljeno v korist
upnice Posojilnica – Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Kreditbank Gaital, regisrirte Genossenschaft
mit beschraenkter Haftung, Kaiser – Josef
– Platz 6 A-500 Villach/Beljak, za zavarovanje denarne terjatve v višini 25.000 EUR,
s pripadki.
SV 2410/2005
Ob-29432/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2410/2005 z dne
21. 10. 2005, so bili poslovni prostori št. 86,
87, 90 in 91 v izmeri 192,70 m2, v nadstropju
v GT centru v Črnučah in poslovni prostori
sklop I/B v nadstropju v izmeri 80,60 m2
v GT centru v Črnučah na parcelah št.
881/3, 881/13, 869/2, 868/3, 867/1, 883/1,
887/2, 881/5, 911/6, 911/4, 886/2, 885/5,
885/3,1058/3, 1055/2, 1056/2, 1056/3,
912/4, 912/2, 881/11, 672/3, 677/2, 672/1,
672/2, 678/1, k.o. Črnuče, skupaj s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
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delih in napravah stavbe in na funkcionalnem zemljišču, v lasti ITU športna konfekcija
in oprema, d.o.o., Ljubljana, Brnčičeva 13,
matična št. 5315107, na podlagi pogodbe št.
S-346/98 z dne 3. 11. 1998, in pogodbe št.
81/2000 z dne 29. 9. 2000, obe sklenjeni z
Primorje d.d., Vipavska cesta 3, Ajdovščina
kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum und Revisionsverband, registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
St. Veiter Ring 53, A-9020 Klagenfurt, Austria, enolična identiﬁkacijska št. 1868101,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
1,380.000 EUR s pripadki.
SV 2428/2005
Ob-29433/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-2428/2005 z dne
25. 10. 2005, so bile nepremičnine, celotno 4. nadstropje v izmeri 558,26 m2, del
5. nadstropja, in sicer pisarne št. 509, 510,
511, 512, 520, 521, 523, 524, 525, 526 in
527, v skupni izmeri 219 m2, s sorazmernim delom skupnih prostorov 5. nadstropja
v izmeri 66,08 m2 ter 17 parkirnih mestih v
kleti objekta, in sicer št. 13, 14, 15, 16, 17,
18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 38 in
40, vse v objektu na Vurnikovi 2, Ljubljana,
parc. št. 1796/38, parc. št. 1796/39 in parc.
št. 1796/37, vl. št. 2939, k.o. Bežigrad, v
lasti zastavitelja LIZ – Inženiring, d.d., Ljubljana, 1000 Ljubljana, Vurnikova 2, matična
št. 5145139, na podlagi kupne pogodbe št.
9/92-DJ-C1 z dne 7. 7. 1992, sklenjene s
prodajalcem Gradis – Gradbeno podjetje
Ljubljana p.o., Ljubljana, Gradnikove brigade 11, zastavljeno v korist upnice Abanke
Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta
58, matična št. 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 200,000.000 SIT
s pripadki.
SV 539/05
Ob-29434/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Petra Mezeta iz Vrhnike, opr. št. SV 539/05, je bilo stanovanje
št. 4, v izmeri 71,91 m2, ki se nahaja v prvem
nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Mejačeva ulica 17, Borovnica, parcelna
številka 188, pripisane zemljiškoknjižnemu
vložku številka 993, k.o. Zabočevo, zastavljeno v korist banke, za zavarovanje denarne terjatve v višini 73.450 CHF s pp.
SV 1363/05
Ob-29435/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1363/05 z dne 24. 10.
2005, je stanovanje št. 14, v izmeri 68,2 m2,
v II. nadstropju večstanovanjskega objekta
na naslovu Ulica Lojzeta Hrovata 7, Kranj,
ki stoji na parc. št. 253/1, vpisano pri vl.
št. 328 k.o. Klanec, last zastavitelja Simona Pandiloskega, na temelju prodajne
pogodbe, sklenjene dne 26. 9. 2005, s prodajalko Tatjano Jarc iz Kranja in kupcem
Simonom Pandiloski iz Mavčič, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d. s sedežem Slomškov trg 18, Maribor,
matična številka 5706491, za zavarovanje
njene denarne terjatve v višini 52.381,11
CHF s pripadki.
SV 1364/05
Ob-29436/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja, opr.
št. SV 1364/05 z dne 24. 10. 2005, je štiri-
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sobno stanovanje št. 19, v izmeri 95,38 m2,
v prvem nadstropju, v večstanovanjskem
objektu, ki stoji na parc. št. 336/3 k.o. Kranj,
na naslovu Koroška cesta 53, Kranj, last
zastaviteljice Milene Tači, na podlagi prodajne pogodbe št. AG 2109-2/2005 z dne
21. 9. 2005, sklenjene s prodajalci Vlasto
Ferencek, Koroška c. 53, Kranj, Benjaminom Štagarjem, Ulica Borcev NOB 32a,
Portorož in Dušanom Štagarjem, Koroška
c. 53, Kranj, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št.
5446546, za zavarovanje njene terjatve v
višini 51.780 CHF z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12-mesečnega Liborja in
obrestne marže v višini 2,2% letno, skupaj
3,3% letno, s končnim rokom plačila 31. 10.
2025 in efektivno obrestno mero za najeti
kredit v višini 3,39% letno in z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih banka
imela z uveljavljanjem vračila terjatve, z
rokom vračila v 240 zaporednih mesečnih
obrokih, od katerih zadnji obrok zapade v
plačilo dne 31. 10. 2025.
SV 1371/05
Ob-29437/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1371/05 z dne 24. 10. 2005,
je stanovanje št. 17, v izmeri 49,10 m2, v
četrtem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Valjavčeva ulica 12, Kranj, stoječe
na parc. št. 915/2 k.o. Kranj, last zastavitelja
Anžeta Majcna, Purgarjeva ulica 1, Tržič,
na temelju pogodbe, sklenjene s prodajalko
Mileno Čiča, Valjavčeva ulica 12, Kranj, z
dne 6. 10. 2005, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisenlandesbank Kärnten – Rechenzentrum – und Revisonsverband registrierte
Genossenschaft mit beschränkter Haftung,
St. Veiter Ring 53, A-9020 Celovec, matična
številka 1868101, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 55.000 EUR, z letno obrestno mero v višini 3-mesečni Euribor + pribitek 2,10% odstotnih točk, ter z zapadlostjo
dne 31. 10. 2020.
SV 1509/2005
Ob-29438/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1509/2005 z
dne 24. 10. 2005, so bile nepremičnine,
in sicer:
– poslovni prostor, pisarna številka 239,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječem na parceli
številka 1741/2 k.o. Maribor Grad, v izmeri
40,65 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno
pogodbo z dne 7. 9. 1994, ki se vodi kot
glavna nepremičnina,
– poslovni prostori, pisarna številka 239,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječem na parceli
številka 1741/2 k.o. Maribor grad, v izmeri
24,48 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljenim s prodajno pogodbo z dne 10. 12. 1993,
– poslovni prostor, pisarna številka 233
in 238, v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječem na
parceli številka 1741/2 k.o. Maribor Grad, v
izmeri 68,37 m2, s pripadajočimi dostopi po
skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno pogodbo z dne 14. 7. 1995,
– poslovni prostor, pisarna številka
240/A, v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječi na
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parceli številka 1741/2 k.o. Maribor Grad, v
izmeri 27,93 m2, s pripadajočimi dostopi po
skupnih prostorih zgradbe, pridobljeni s prodajno pogodbo z dne 12. 1. 1994,
– poslovni prostor, pisarna številka 234,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v
Mariboru, Glavni trg 17B, stoječi na parceli
številka 1741/2 k.o. Maribor Grad, v izmeri
22,88 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno
pogodbo z dne 10. 3. 1995,
– poslovni prostor, pisarna številka 236,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v
Mariboru, Glavni trg 17B, stoječi na parceli
številka 1741/2 k.o. Maribor Grad, v izmeri
23,62 m2, s pripadajočimi dostopi po skupnih prostorih zgradbe, pridobljeni s prodajno
pogodbo z dne 10. 3. 1995,
– poslovni prostor, pisarna številka 240
v drugem nadstropju poslovne stavbe v
Mariboru, Glavni trg 17B, stoječi na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v izmeri
28,67 m2, s pripadajočimi prostori po skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno
pogodbo z dne 17. 8. 1994,
– poslovni prostor – pisarni številka
239/A, v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječa na
parceli številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v
izmeri 66,28 m2, s pripadajočimi dostopi po
skupnih prostorih zgradbe, pridobljen s prodajno pogodbo z dne 5. 1. 1994,
– poslovni prostor – pisarna številka 241,
v drugem nadstropju poslovne stavbe v Mariboru, Glavni trg 17B, stoječa na parceli
številka 1741/2, k.o. Maribor Grad, v bruto
izmeri 23,48 m2, s pripadajočimi dostopi po
skupnih prostorih zgradbe, pridobljenih s
prodajno pogodbo z dne 20. 4. 1994,
zastavljene v korist upnice Raiffeisenbank Gleisdorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom (Raiffeisenbank Gleisdorf,
registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), Florianiplatz 18-19, A-8200
Gleisdorf, Republika Avstrija, enolična identiﬁkacijska številka 1900510, za zavarovanje upničine denarne terjatve v znesku
1,900.000 EUR s pripadki oziroma v tolarski
protivrednosti po prodajnem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
SV 692/2005
Ob-29439/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 692/2005 z dne 8. 6.
2005, sta poslovna prostora št. 2.1.07 v izmeri 37,79 m² in št. 2.1.20 v izmeri 38,29 m²,
oba v II. nadstropju Trgovsko poslovnega
centra City v Mariboru, Vita Kraigherja 5,
ki stoji na parc. št. 1771 k.o. Maribor Grad,
last Gorza Vitomira, stan. Maribor, Stantetova 14, na temelju kupoprodajne pogodbe
z dne 8. 12. 1998 in prodajne pogodbe št.
135-122/37-98 z dne 23. 2. 1998, zastavljena v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 100.500 EUR s pp,
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
BS na dan plačila.
SV 1360/2005
Ob-29440/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1360/2005 z dne
25. 10. 2005, je poslovni prostor v II. nadstropju v skupni izmeri 162,73 m², s pripadajočim kletnim prostorom – shrambo v
zgradbi v Mariboru, Partizanska 23 – parc.
št. 1158/1 k.o. Maribor Grad in dvoriščni
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boks, last družbe Nemesis d.o.o., na temelju pogodbe o nakupu nepremičnine z dne
12. 11. 2003, zastavljen v korist Nove KBM
d.d., za zavarovanje denarne terjatve do
najvišjega zneska 1,500.000 EUR.
SV 1364/2005
Ob-29441/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1364/2005 z dne
25. 10. 2005, je stanovanje št. 1/P v skupni
izmeri 70,75 m², v stavbi v Rušah, Falska
126 – parc. št. 1275/2 k.o. Ruše, last Kurbus
Tomaža, stan. Maribor, Cesta proletarskih
brigad 61, na temelju prodajne pogodbe z
dne 3. 10. 2005, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, za zavarovanje terjatve v višini
34.600 EUR s pp, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS na dan plačila.
SV 1329/2005
Ob-29442/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1329/2005 z dne
20. 10. 2005, je stanovanje 4/I v skupni izmeri 55,76 m², v stavbi v Celju, Ul. Frankolovskih žrtev 11A – parc. št. 502/26 k.o.
Sp. Hudinja, last Vertovšek Marije, stanujoče Celje, Ul. Frankolovskih žrtev 11A, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 20. 5.
1993, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
za zavarovanje terjatve v višini 79.300 EUR
s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS na dan plačila.
SV 679/05
Ob-29443/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Tirana iz
Novega mesta, opr. št. SV-679/05 z dne
21. 10. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
številka dva v pritličju stanovanjskega bloka
na naslovu Ulica Danila Bučarja 25, 8000
Novo mesto, v skupni izmeri 56,70 m2, ki
stoji na parc. št. 1244/6, k.o. Bršljin, s pripadajočim deležem na skupnih prostorih,
delih objekta ter napravah, last kreditojemalca in zastavitelja Aleša Vrbinca, Ulica
Danila Bučarja 18, 8000 Novo mesto, zastavljeno v korist banke Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji,
Dunajska 63, Ljubljana, matična številka
1430564, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 37.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije, na
dan črpanja kredita.
SV 793/05
Ob-29444/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 793/05, je bilo stanovanje v večstanovanjski stavbi z naslovom
Zgornje Gorje 87, Zgornje Gorje, z identiﬁkacijsko številko 00519, stoječa na parc. št.
77/24, ki je vpisana pri vl. št. 491 k.o. Zgornje Gorje, ki leži v prvem nadstropju in obsega sobo 14,25 m2, sobo 14,25 m2, kuhinjo
16 m2, kopalnico z WC 7,78 m2, predsobo
3,95 m2, balkon 1,25 m2 in kletni prostor v
velikosti 10,07 m2, v skupni izmeri 63,55 m2,
s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih in napravah ter na
funkcionalnem zemljišču, zastavljeno 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 34.000 EUR v tolarski protivrednosti
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po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
črpanja kredita s pp.
SV 181/05
Ob-29450/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, pogodbe o dolgoročnem
tolarskem kreditu z valutno klavzulo št.
291313020 in sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve SV 181/05 z dne 20. 10.
2005, notarke Katje Fink iz Celja, je bilo stanovanje D.1.1 s kletjo z ident. št. 30 v izmeri
104,34 m2, v stanovanjskem objektu Dečkovo naselje, na naslovu Drapšinova ulica
1b, Celje, ki stoji na parc. št. 1219/136 k.o.
Spodnja Hudinja, z ident. št. 1074-3149-30,
s pripadajočim solastninskim deležem na
skupnih prostorih, delih, objektih in napravah, ter funkcionalnem zemljišču, pridobljeno na podlagi pogodbe o prodaji posameznega dela stavbe z dne 9. 9. 2005, med
prodajalcem Martin, d.o.o., Hmeljarska ulica
1, Žalec ter kupcema Špilar Marjanom in
Špilar Slavico, zastavljeno v korist upnice
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka
5446546, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 83.500 EUR s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 42/92

Os-29317/05

Popravek
V stečajnem postopku nad dolžnikom
KPM kovinsko podjetje Mojstrana d.o.o.
– v stečaju, Ulica Alojza Rabiča 58, Mojstrana, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 93 z dne 21. 10. 2005, Os-27976/05,
bo narok za obravnavanje osnutka za prvo
glavno razdelitev stečajne mase dne 25. 11.
2005 ob 9.30 v sobi št. 113/I Okrožnega sodišča v Kranju.
Uredništvo
St 31/2004
Os-28929/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 31/2004 sklep z dne 20. 10.
2004:
I. To sodišče je dne 3. 5. 2004 prejelo
neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom – samostojnim
podjetnikom: Stavbno mizarstvo, proizvodnja pohištva Vinko Črešnar s.p., Resnik 1,
Zreče, z dne 3. 5. 2004 in je dne 20. 10.
2005 ob 9. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom – samostojnim podjetnikom:
Stavbno mizarstvo, proizvodnja pohištva Vinko Črešnar s.p., Resnik 1, Zreče
(matična številka: 5625357, ID št. za DDV:
SI68794797).
Odslej se ﬁrma glasi Stavbno mizarstvo,
proizvodnja pohištva Vinko Črešnar s.p.,
Resnik 1, Zreče (matična številka: 5625357,
ID št. za DDV: SI688794797) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p. Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v pristojni re-

gister samostojnih podjetnikov.
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 navedbo žiro računa
ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v teku, se v prijavi
navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev
in znesek, do katerega njihova terjatev ne
bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00310405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. januarja 2006 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 20. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 20. 10. 2005
St 77/2005
Os-28930/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 77/2005 sklep z
dne 19. 10. 2005:
Poravnalni senat na podlagi dopolnjenega načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh
priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL,
ugotovljenih terjatev po 43. in 44./II členu
ZPPSL, v skladu z dol. 52. člena ZPPSL
razpisuje narok za prisilno poravnavo med
dolžnikom: Hudournik, Gradbeništvo, gostinstvo in turizem d.o.o., Laška vas 20,
Štore (matična številka: 5514908, ID št. za
DDV: SI47733080) in njegovimi upniki ki bo
dne 23. novembra 2005 ob 12.30 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 19. 10. 2005
St 52/2005
Os-28931/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 52/2005 sklep z dne 17. 10.
2005:
I. To sodišče je dne 16. 6. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog upnika: Koplast ekstruzija in konfekcija d.o.o.,
Tovarniška 2, Slovenske Konjice za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Koplast plastični izdelki d.d., Tovarniška 2,
Slovenske Konjice, in je dne 17. 10. 2005
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ob 12.30, začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Koplast plastični izdelki d.d., Tovarniška 2, Slovenske Konjice, (matična številka:
5466148, ID št. za DDV: SI64908291).
Odslej se ﬁrma glasi: Koplast plastični izdelki d.d., Tovarniška 2, Slovenske Konjice,
(matična številka: 5466148, ID št. za DDV:
SI64908291) – v stečaju.
II: Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
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 TRR-računa
ali drugega računa upnika (matična številka
in davčna številka). Za terjatve, v katerih je
pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja,
na katerega se nanaša njihova terjatev in
znesek, do katerega njihova terjatev ne bo
krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki
pa morajo navesti v prijavi del premoženja
(predmet), na katerega se nanaša njihov
zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900
SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-00520505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
11. januarja 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 17. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 17. 10. 2005
St 40/2005
Os-28932/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 40/2005 z dne 17. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom MBS-MT, proizvodnja, zastopanja in storitve, d.o.o.,
Zgornja Dobrava 37, Kamna Gorica,
matična št. družbe: 1300148, davčna št.:
81519982.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Mihael Bakovnik, Hotemaže 3, Preddvor.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
17. 1. 2006 ob 13. uri v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega
postopka na oglasno desko, pozivamo naj
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
z obrazloženo vlogo in priloženimi dokazili
v dveh izvodih, v roku 2 meseca od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogi je potrebno priložiti potrdilo
o plačani sodni taksi za prijavo terjatve, ki
znaša 2% tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT, na račun št. 01100-1000339014, sklic
na št. 11-42170-7110006-55404005 za pravne osebe in račun št. 01100-1000338529,
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sklic na št. 11-42170-7110006-55404005 za
ﬁzične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 17. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 10. 2005
St 7/95
Os-28933/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 7/95 z
dne 6. 9. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Naravno zdravilišče Triglav
Mojstrana, p.o. – v stečaju, Savska cesta
2, Mojstrana.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 7. 10. 2005
St 7/2005
Os-28934/05
To sodišče je s sklepom St 7/2005 dne
11. 10. 2005 ustavilo likvidacijski postopek
in začelo stečajni postopek nad dolžnikom
Nogometni klub GPG, Grosuplje, Ob Grosupeljščici 19, matična številka 5109230,
davčna številka 87000717.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Edo
Rozman, Tacenska c. 36, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register pri Upravni enoti Grosuplje, Referat za upravno notranje
zadeve.
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).
Prijavljene in priznane terjatve v likvidacijskem postopku veljajo za ugotovljene.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 24. 1. 2006 ob 10. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, IX. nadstropje,
sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
11. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 10. 2005
St 178/2005
Os-28935/05
To sodišče je s sklepom St 178/2005
dne 17. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Turmex d.o.o., Dolina 2,
Brezovica pri Ljubljani, matična številka
5355788, davčna številka 23968877.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik 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
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od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 16. 1. 2006 ob 12. uri v sobi 366/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
17. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 10. 2005
St 120/2004
Os-28936/05
To sodišče je s sklepom St 120/2004
dne 13. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Stanovanjska zadruga
gradbeno podjetje Grosuplje z.o.o., Taborska 15, Grosuplje – v stečaju.
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 13. 10. 2005
St 208/2005
Os-28937/05
To sodišče je s sklepom St 208/2005
dne 18. 10. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Cleancom d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 111, matična številka
5477999, šifra dejavnosti K/74.700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj, odvetnik 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 30. 1. 2006 ob 10. uri v sobi 321/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
18. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2005
St 38/2005
Os-28939/05
To sodišče je s sklepom St 38/2005 dne
19. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Alfa Design studio d.o.o.
– v stečaju, Zrinjskega 5, Ljubljana.
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 19. 10. 2005
St 170/2003
Os-28940/05
To sodišče je s sklepom St 170/2003 dne
19. 10. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Oprema Dom d.o.o. – v stečaju, Cesta 1. maja 53a, Hrastnik.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
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Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 10. 2005
St 102/2005
Os-28941/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 102/2005 z dne 17. 10. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Bodočnost Maribor d.o.o., Dalmatinska
ulica 1, Maribor ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
– Nova Ljubljanska banka d.d., Podružnica Podravje, Titova 2, Maribor,
– Republika Slovenija – Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, Ljubljana,
– Domet d.o.o., Ul. Jožeta Štanteta 5,
Miklavž,
– Pocinkovalnica d.o.o., Bežigrajska cesta 6, Celje,
– Predstavnik sveta delavcev Andrej
Schult, Rošpoh 1, Kamnica.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Aleksandro Kaučič Klajnšek, Conﬁdentijeva 2, Kamnica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno
desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka tega
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za ﬁzične osebe št.:
01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 17. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 10. 2005
St 11/97
Os-28942/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Beltrans Mednarodna špedicija
d.o.o., Obrtna cona, Murska Sobota – v
stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 17. 10. 2005
St 38/2005
Os-28943/05
1. Začne se postopek prisilne poravnave nad dolžnikom FAE poslovne storitve
d.o.o., Vrtojba, Pod Lazami 44, Šempeter
pri Gorici, matična št. 1550063, šifra dejavnosti 65.230.
2. Pooblastila upniškega odbora izvršujejo vsi upniki.
3. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Ksenijo Toplikar Zorn, Obmejna cesta
58, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
4. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
naj prijavijo svoje terjatve poravnalnemu se-
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natu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in
priloženimi dokazili v roku 30 dni po objavi
tega oklica.
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno
višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka prisilne poravnave in se ne
obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani
višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo poravnati takso za prijavo terjatev v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000
SIT). Takso v višini do 10.000 SIT poravnajo v sodnih kolekih, nad 10.000 SIT pa
na TRR št. 01100-1000339014 sklic na
1142218-7110006-00003805, ter original
naloga o plačilu takse priložijo prijavi terjatev.
5. Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev.
6. Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2005
St 25/2002
Os-28944/05
To sodišče obvešča vse upnike, da bo 2.
narok za preizkus terjatev v stečajni zadevi
zoper stečajnega dolžnika Komet, Podjetje za prodajo na debelo, zastopanje in
opravljanje ostalih komercialnih poslov,
d.o.o., Nova Gorica – v stečaju, Ledine
161, Nova Gorica, dne 12. 12. 2005 ob
8.45 v razpravni dvorani št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 17. 10. 2005
St 22/2005
Os-28945/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Gomix Podjetje za proizvodnjo
procesne opreme d.o.o., Cesta IX. korpusa 96, Solkan, v stečaju, sklenilo:
Ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno
maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka oziroma je neznatne vrednosti, se
stečajni postopek v tej zadevi zaključi.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa o
zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s
stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 18. 10. 2005
St 25/2000
Os-28946/05
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 25/2000 na seji senata dne 14. 10.
2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Hipot
elektronski elementi in sistemi d.o.o. – v
stečaju, Trubarjeva cesta št. 7, Šentjernej, se zaključi.

Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Hipot elektronski elementi in sistemi
d.o.o. – v stečaju, Trubarjeva cesta št. 7,
Šentjernej, izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 14. 10. 2005
St 241/93
Os-28947/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi opr.
št. St 241/93, nad stečajnim dolžnikom Prevoz Radlje d.d. – v stečaju, Pohorska
cesta 17/c, Radlje ob Dravi, IV. narok za
preizkus terjatev, ki bo dne 16. novembra
2005 ob 11.30 v sobi številka 38 tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 18. 10. 2005
St 16/2005
Os-28948/05
To sodišče vabi v postopku prisilne poravnave opr. št. St 16/2005, začetim nad
dolžnikom Kograd Interier podjetje za
proizvodnjo, dobavo in montažo opreme
d.o.o., Šentjanž 46, Šentjanž pri Dravogradu, upnike na narok za sklenitev prisilne
poravnave, ki bo dne 23. 11. 2005 ob 9. uri
v sobi št. 38 tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije pogledajo pri naslovnem sodišču v sobi št. 9, in sicer ob uradnih urah,
ki so v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure ter v sredo od 14. do 16.30.
Upniki lahko o predlagani prisilni poravnavi glasujejo tudi pisno po pošti (54/II
člen ZPPSL). V tem primeru naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu. Če je upnik pravna
oseba, mora h glasovnici priložiti dokazilo,
da jo je podpisal zakoniti zastopnik pravne osebe oziroma oseba, pooblaščena
za zastopanje upnika. Pri glasovanju se
bodo upoštevale samo pravilne glasovnice
in samo tiste, ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Glasovnice, ki so jih upniki že poslali za
narok dne 19. 10. 2005, so veljavne in jih bo
poravnalni senat upošteval na naroku dne
23. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 19. 10. 2005
St 12/2004
Os-28949/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase, v stečajni zadevi opravilna številka St
12/2004, nad stečajnim dolžnikom Studio
mode Vida, Vida Pečnik s.p. – v stečaju,
Trg 4. julija 25, Dravograd, ki bo dne 30.
novembra 2005, ob 9. uri v sobi številka 38
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev stečajne mase, v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča številka 9, v
času uradnih ur v ponedeljek in petek od 9.
do 12. ure, v sredo pa od 9. do 12. ure in od
14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 10. 2005
St 64/2005
Os-28988/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 64/2005 sklep z dne 21. 10.
2005:
I. To sodišče je dne 14. 7. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Trend sistemi, Informacijski inženiring
d.o.o., Efenkova 61, Velenje, z dne 23. 6.
2005 in je dne 21. 10. 2005 ob 12.30 začelo
stečajni postopek nad dolžnikom: Trend si-
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stemi, Informacijski inženiring d.o.o., Efenkova 61, Velenje (matična številka: 5298636,
ID št. za DDV: SI72105526).
Odslej se ﬁrma glasi: Trend sistemi, Informacijski inženiring d.o.o., Efenkova 61,
Velenje (matična številka: 5298636, ID št.
za DDV: SI72105526) – 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 2.000 točk (38.000 SIT) ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00640505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
18. januarja 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 21. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2005
St 201/2005
Os-29107/05
To sodišče je s sklepom St 201/2005 dne
21. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Rožmarin, družba za gostinske
in druge storitve, d.o.o., Šmartinska cesta 238, matična številka: 1804871, vložna
številka: 13742900.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski 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 23. 1. 2006 ob 10. uri v sobi 321/III, tukajšnjega sodišča.
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Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2005
St 45/2005
Os-29108/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Adriana, podjetje za servisiranje dihalnih aparatov, podvodne aktivnosti in trgovino Kranj d.o.o., Cicibanova 7, Kranj,
matična številka: 5315611, davčna številka:
73130907 se začne in takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 20. 10. 2005
St 90/2005
Os-29109/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 90/2005 dne 20. 10. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Mikrosag–Nova d.o.o., Smetanova ulica 24,
Maribor, šifra dejavnosti: 45.210, matična
številka: 1428829.
Odslej ﬁrma glasi: Mikrosag–Nova, svetovanje in gradbeništvo d.o.o., Smetanova
ulica 33, Maribor – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi
Aleksandro Klajnšek, Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun za
pravne osebe št.: 01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
ﬁzične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
30. 1. 2006 ob 13. uri v sobi št. 137/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 20. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 10. 2005
St 166/2003
Os-29110/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Maju trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Maribor – v stečaju, šifra dejavnosti 070.250, matična številka 5689619,
davčna številka 54689503 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.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 10. 2005
St 26/2005
Os-29129/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 26/2005 sklep z dne 21. 10.
2005:
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I. To sodišče je dne 7. 4. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Inkret & Cagnacci d.n.o., proizvodnja, trgovina, storitve, Gradišče 10, Vojnik in je
dne 21. 10. 2005 ob 9. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Inkret & Cagnacci d.n.o., proizvodnja, trgovina, storitve, Gradišče 10, Vojnik (matična številka:
1422928, ID št. za DDV: SI73584428).
Odslej se ﬁrma glasi: Inkret & Cagnacci
d.n.o., proizvodnja, trgovina, storitve, Gradišče 10, Vojnik (matična številka: 1422928,
ID št. za DDV: SI73584428) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
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 42153-7110006-00260505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. januarja 2006 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 21. 10.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 10. 2005
St 122/2003
Os-29290/05
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Metalka Inter
d.o.o., Ljubljana, za dne 5. 12. 2005 ob 13.
uri v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 24. 10. 2005

Izvršbe
In 2005/00069, In 2005/00073 Os-27015/05
Z rubežnim zapisnikom z dne 8. 9. 2005
in 27. 9. 2005, je bil v izvršilnih zadevah In
2005/00069 in In 2005/00073, ki jih je izdalo
Okrajno sodišče v Brežicah, opravljen rubež
nepremičnine, to je stanovanja št. 1, v I.
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nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Maistrova ul. 4, v Brežicah in je last dolžnika
Beševič Dušana. Stavba leži na parc. št.
279, vlož. št. 526, k.o. Brežice. Stanovanje
sestoji iz treh sob, kuhinje, shrambe, kopalnice, WC, predsobe, lože in kleti v skupni
izmeri 68,58 m2.
S sklepom z dne 14. 7. 2005 je sodišče
dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni
vpisana v Zemljiško knjigo, v korist upnika Komunalno stanovanjsko podjetje d.d.
Brežice.
In 2004/00158
Os-27017/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 25. 2. 2004, opr. št. In 2004/00158, je
bil dne 29. 4. 2003 opravljen v korist upnika
etažni lastniki, Preglov trg 4, Ljubljana, rubež stanovanja št. 73, v izmeri 34,77 m2, na
naslovu Preglov trg 4, Ljubljana, last dolžnika Baus Stanislava, Avgustinčičeva 22,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2005
In 2004/00462
Os-27018/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 12. 2002, opr. št. I 2002/14341, je
bil dne 29. 4. 2003 opravljen v korist upnika
Mastra d.o.o., Zaloška 153, Ljubljana, rubež stanovanja št. 73, v izmeri 34,77 m2, na
naslovu Preglov trg 4, Ljubljana, last dolžnika Baus Stanislava, Avgustinčičeva 22,
Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 9. 2005
In 2004/01484
Os-28111/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 7. 7. 2005, je bil dne 13. 9. 2005
opravljen v korist upnice Frelih Marije, Puhova 7, Ljubljana, rubež poslovnega prostora,
lokala z oznako »O« v trgovsko servisnem
objektu v soseski MS 1/3 Nove Jarše, v izmeri 36,77 m2, na parc. št. 1/27, k.o. Nove
Jarše, ulica Gradnikove brigade 10, Ljubljana, last dolžnika Tepič Bojana, Ul. Gradnikove brigade 10, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 10. 2005
Z 05/00011
Os-24689/05
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, opr. št.
Z 05/00011 z dne 14. 4. 2005, je bila na stanovanju št. 1 v pritličju večstanovanjske hiše
v Oplotnici, na naslovu Prešernova c. 27, v
izmeri 55,38 m2, katerega lastnik je dolžnik
Maksimiljan Podgrajšek, ustanovljena zastavna pravica v korist upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Oddelek
v Mariboru, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 1,874.833,20 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 8. 9. 2005
In 49/05
Os-24935/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 49/05 z
dne 3. 3. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 2,
v izmeri 39,90 m2 v II. kleti večstanovanjskega objekta Šuštarjeva 1, Trbovlje, pa ni
vpisano v zemljiško knjigo, v lasti dolžnika,
zarubljeno v korist upnika RS, Ministrstvo
za ﬁnance, DURS Hrastnik, zaradi izterjave
2,291.438,49 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 31. 8. 2005
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In 91/2005
Os-27782/05
Na podlagi sklepa In 91/2005 z dne
16. 5. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 1, v pritličju
stanovanjskega objekta Izlake 21, Izlake,
stoječe na parc. št. 447, k.o. Izlake, v izmeri
59,60 m2, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo
v lasti dolžnice Rečnof Rosande, Izlake 21,
Izlake, do celote, zarubljeno v korist upnika
Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi,
C. zmage 16-b, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 648.931 SIT.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 10. 2005
In 93/2005
Os-27783/05
Na podlagi sklepa In 93/2005 z dne
16. 5. 2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče
v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 1, v pritličju
stanovanjskega objekta Izlake 21, Izlake,
stoječe na parc. št. 447, k.o. Izlake, v izmeri
59,60 m2, ki pa ni vpisano v zemljiško knjigo
v lasti dolžnice Rečnof Rosande, Izlake 21,
Izlake, do celote, zarubljeno v korist upnika
Stanovanjskega podjetja Zagorje ob Savi,
C. zmage 16-b, Zagorje ob Savi, zaradi izterjave 166.053 SIT.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 10. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 3635/2005
Os-24551/05
Pri tem sodišču je s sklepom dne 11. 8.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 1. 7. 1992, za enosobno stanovanje št. 2 v pritličju, s kletjo št. 12 in kletjo
št. 3, v površini 34 m2, v stanovanjski stavbi, Celje, Vrunčeva 25D, vpisanem pri podvložku št. 2304/5, k.o. Celje, sklenjene med
Železarno Štore d.o.o., Kot prodajalcem in
Žohar Jasmino, Celje, Vrunčeva 25D, kot
kupcem.
Po izjavi predlagateljice Breznik Lee,
Galicija 4, Žalec, je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Breznik Lee, Galicija 4, Žalec, ki jo
zastopa Rehar Tomaž s.p. Celje, Pucova 4.
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 1. 9. 2005
Dn 6022/2004
Os-24938/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 25. 2.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 11. 11. 1996, sklenjene med
Sindikatom Obrtnih delavcev Slovenije, Območni sindikat Celje, Stanovanjski sklad delavcev obrti Celje, katerega pravni naslednik
je Stanovanjska ustanova delavcev pri s.p.
Celje, kot kupcem in Karin Klemenc kot prodajalko, za stanovanje v površini 73,81 m2,

v stavbi Okrogarjeva ulica 3, v Celju, pri
podvložku št. 62/61, k.o. Spodnja Hudinja,
številka identiﬁkatorja 60.E.
Po izjavi predlagateljice Stanovanjske
ustanove delavcev pri s.p. Celje, Gledališka
2/II, Celje, je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Stanovanjske ustanove delavcev
pri s.p. Celje, Gledališka 2/II, Celje, ki jo
zastopa Mejač Vesna s.p., Savinova ul. 7,
Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 9. 2005
Dn 6907/2004
Os-24939/05
Pri tem sodišču je s sklepom z dne 13. 7.
2005 uveden postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 8. 11. 1991, ki sta jo sklenila
Aero, kemična, graﬁčna in papirna industrija
p.o. Celje, zastopana po direktorju Juretu
Kovaču, kot prodajalcem in Erman Rudijem
in Erman Biserko, kot kupcema, za stanovanje v Celju, Okrogarjeva 5, stanovanje
št. 11, v 2. nadstropju, vpisanem pri vl. št.
2147/12, k.o. Spodnja Hudinja.
Po izjavi predlagatelja Erman Rudija,
Okrogarjeva ul. 5, Celje, ki ga zastopa Mejač Vesna s.p. Primadom, Savinova 7, Celje,
je navedena listina izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Erman
Rudija in Erman Biserke, Okrogarjeva ul.
5, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 9. 2005
Dn 2167/2004
Os-26965/05
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brede
Voerich, Rateče 3c, Rateče, s sklepom opr.
št. Dn. š. 2167/2004 z dne 26. 5. 2005, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, to je pogodbe o nakupu stanovanja
kot posameznega dela stavbe z dne 17. 12.
1975, ki so jo sklenili prodajalec Turist progres engineering, Radovljica in kupovalki
Breda Zdešar in Milka Zdešar, obe Kranj,
Cesta JLA 72, za stanovanjsko enoto št. 1,
oznaka enote A–10, etaža II, blok S–I, s pripadajočo shrambo v kleti.
Na podlagi pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne
17. 12. 1975, se predlaga vpis lastninske
pravice na navedenem stanovanju v korist
predlagateljice Brede Voerich do 2/3 in Milke Zdešar do 1/3, predložena pogodba pa
ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
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237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 7. 2005
Dn 2080/2004
Os-26968/05
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Marijana
Derbiša, Ljubljana, Dolenjska cesta 40, s
sklepom opr. št. Dn. št. 2080/2004 z dne
26. 5. 2005, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je pogodbe o
nakupu stanovanja kot posameznega dela
stavbe z dne 28. 7. 1978, ki sta jo sklenila
prodajalec Gradbeno industrijsko podjetje »Gradis« n.sol.o. Ljubljana, Šmartinska
134a in kupec Marjan Derbiš, Ljubljana, Dolenjska cesta 40, za stanovanjsko enoto A
103, v nadstropju objekta E 1, s pripadajočim kletnim prostorom.
Na podlagi pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne
28. 7. 1978, se predlaga vpis lastninske
pravice na navedenem stanovanju v korist
predlagatelja do celote, izvirnik pogodbe je
izgubljen.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 7. 2005
Dn 561/2005
Os-26969/05
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Acroni
d.o.o., Jesenice, Cesta Borisa Kidriča 44,
s sklepom opr. št. Dn. št. 561/2005 z dne
27. 5. 2005, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne
pogodbe z dne 30. 5. 1996, ki sta jo sklenila prodajalka Občina Jesenice, Jesenice,
C. maršala Tita 78 in kupec SŽ ŽJ Acroni
d.o.o., Jesenice, C. železarjev 8, za nepremičnini parc. št. 720/2, cesta in parc. št.
720/4, upravna stavba, pripisani pri vl. št.
866, k.o. Koroška Bela.
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
30. 5. 1996, se predlaga vpis lastninske pravice na navedenih nepremičninah v korist
predlagatelja do celote, izvirnik kupoprodajne pogodbe je izgubljen.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 7. 2005
Dn 426/2005
Os-26970/05
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Muhameda
Ramića, Jesenice, Cesta Cirila Tavčarja 3B,
ki ga zastopa notarka na Jesenicah Nada

Št.

Svetina, s sklepom opr. št. Dn. št. 426/2005
z dne 26. 5. 2005, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe o prodaji in nakupu
garaže, ki je bila podpisana dne 6. 4. 1992
in sta jo sklenili prodajalka Egidija Smrekar,
Jesenice, C. Cirila Tavčarja 13 in kupovalka
Veronika Žiberna Švent, Jesenice, C. Cirila
Tavčarja 13, za garažo, stavbo brez zemljišča, ki stoji na parc. št. 140/9, pripisani pri vl.
št. 1107, k.o. Jesenice.
Na podlagi navedene listine in kupoprodajne pogodbe o prodaji in nakupu garaže z
dne 17. 1. 2005, se predlaga vpis lastninske
pravice v korist predlagatelja na garaži do
celote, kupoprodajna pogodba o prodaji in
nakupu garaže pa ni popolna, ker ni dokazila o plačani sodni taksi za overitev.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 7. 2005
Dn 2036/2004
Os-26971/05
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ksenije
Lakota, Jesenice, Cesta Toneta Tomšiča
8/a, s sklepom opr. št. Dn. št. 2036/2004 z
dne 25. 5. 2005, začelo postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12. 1992, ki sta jo
sklenila prodajalka Občina Jesenice, C. m.
Tita 78, Jesenice in kupec Mihael Jensterle,
Jesenice, C. T. Tomšiča 8/a, za trisobno stanovanje št. 7, v I. nadstropju stanovanjske
hiše na Jesenicah, Cesta Toneta Tomšiča
8/a, ki obsega 3 sobe, kuhinjo, shrambo,
kopalnico WC, predsobo, balkon in kletni
prostor v skupni površini 81,06 m2.
Na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 28. 12. 1992 in menjalne pogodbe brez
datuma ter kupoprodajne pogodbe z dne
17. 11. 1997, se predlaga vpis lastninske
pravice na navedenem stanovanju v korist
predlagateljice Ksenije Lakota do celote,
predložena kupoprodajna pogodba z dne
28. 12. 1992 pa ni izvirnik.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 7. 2005
Dn 29/2005
Os-26972/05
Okrajno sodišče na Jesenicah je v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Mirjane
Bankovič, Log 21, Kranjska Gora, ki jo zastopa odvetnik na Jesenicah Janez Poljšak,
s sklepom opr. št. Dn. št. 29/2005 z dne
26. 5. 2005, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je dodatka k prodajni pogodbi z dne 22. 4. 1992, ki sta ga
sklenila prodajalka Ljudmila Smolej, Kranjska Gora, Gasilska 10 in kupovalka Mirjana
Bankovič, Kranjska Gora, Log 21, za solastni delež na nepremičninah parc. št. 372/16,
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stanovanjska stavba, gospodarsko poslopje
in dvorišče in parc. št. 372/28, njiva, obe pripisani pri vl. št. 468, k.o. Kranjska Gora.
Na podlagi navedene listine se predlaga
vpis lastninske pravice v korist predlagateljice do 1/6, dodatek k prodajni pogodbi z dne
22. 4. 1992 pa ni popoln, ker ni dokazila o
plačani sodni taksi za overitev.
S tem oklicem se poziva vse morebitne imetnike pravic, da v skladu z določbo
237. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 28. 7. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 128/2005
Os-27012/05
Okrajno sodišče v Brežicah je v izvršilni zadevi upnice Mladinska knjiga trgovina
d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, proti
dolžniku Rešek Janezu, Ob potoku 15, Brežice, sedaj neznanega prebivališča, zaradi
izterjave 614.355,60 SIT s pp in 13.491,30
SIT s pp, dne 15. 9. 2005 sklenilo:
dolžniku Rešek Janezu, Ob potoku 15,
Brežice, sedaj neznanega prebivališča, se
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Izet Hodžić, Cesta prvih borcev 40,
Brežice.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 15. 9. 2005
P 6/2004
Os-27778/05
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS,
št. 26/99 in 96/02, v nadaljevanju: ZPP) v
pravdni zadevi tožeče stranke Čeligoj Miroslava, Rečica 11, Ilirska Bistrica, ki ga
zastopa odvetnik Milan Volk, zoper tožene
stranke: 1. Žnidaršič Anko, Istrska 27, Rijeka, Hrvaška, 2. Žnidaršič Josipa, 440 SO St.
Luis Ave Chicago 32 III, ZDA, 3. Žnidaršič
Viljema, 6218 Woodlawn Ave Chicago 37 III,
ZDA, 4. Šircelj Antonijo, Gubčeva 18, Ilirska
Bistrica, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne
listine, zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem, sklenilo:
drugotoženi stranki Žnidaršič Josipu, 440
SO St. Luis Ave Chicago 32 III, ZDA in
tretjetoženi stranki Žnidaršič Viljemu, 6218
Woodlawn Ave Chicago 37 III, ZDA, ki živita
v tujini in se jima vročitev ni mogla opraviti,
se na predlog tožeče stranke postavi začasni zastopnik, notar Aleksander Ternovec,
Cankarjeva 26, Ilirska Bistrica.
O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
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Začasni zastopnik ima v postopku za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, od dne izdaje predmetnega sklepa, pa vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler CSD ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 7. 10. 2005

Mozetiča iz Dornberka, kateri bo udeleženca zastopal v nepravdni zadevi N 33/2005
pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, sodišču ne sporoči, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 10. 2005

P 9/2004
Os-27779/05
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.
l. RS, št. 26/99 in 96/02, v nadaljevanju:
ZPP) v pravdni zadevi tožeče stranke
Primc Jožeta, Dobropolje 8, Ilirska Bistrica,
ki ga zastopa odvetnik Milan Volk, zoper
tožene stranke: 1. Žnidaršič Anko, Istrska
27, Rijeka, Hrvaška, 2. Žnidaršič Josipa,
440 SO St. Luis Ave Chicago 32 III, ZDA,
3. Žnidaršič Viljema, 6218 Woodlawn Ave
Chicago 37 III, ZDA, 4. Šircelj Antonijo,
Gubčeva 18, Ilirska Bistrica, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine, zaradi pridobitve lastninske pravice s priposestvovanjem, sklenilo:
drugotoženi stranki Žnidaršič Josipu, 440
SO St. Luis Ave Chicago 32 III, ZDA in
tretjetoženi stranki Žnidaršič Viljemu, 6218
Woodlawn Ave Chicago 37 III, ZDA, ki živita
v tujini in se jima vročitev ni mogla opraviti,
se na predlog tožeče stranke postavi začasni zastopnik, notar Aleksander Ternovec,
Cankarjeva 26, Ilirska Bistrica.
O postavitvi začasnega zastopnika obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Začasni zastopnik ima v postopku za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika, od dne izdaje predmetnega sklepa, pa vse do takrat, dokler
tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler CSD ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 7. 10. 2005

Oklici dedičem

In 2005/00100
Os-27109/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00100 z
dne 13. 5. 2005, upnice Irene Žagar, Tolstojeva 9, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica
Darja Roblek iz Kranja, proti dolžniku Malalan Davorju, Cesta Jaka Platiše 19, Kranj
(Ljubljana, Rožna dolina, Cesta X/10), zaradi 1,334.145,77 SIT s pp, se dolžniku Davorju Malalanu, Jake Platiše 19, Kranj, postavi
začasni zastopnik, odvetnik France Goličič
iz Kranja. Začasni zastopnik bo dolžnika
zastopal, dokler ne bo le-ta ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma
dokler mu skrbstveni organ ne bo postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 3. 10. 2005
N 33/2005
Os-27780/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagatelja Vladimirja Ferfolja, Korita 11, Kostanjevica na Krasu, zoper nasprotnega udeleženca Blažič Blaža,
neznanega prebivališča, zaradi predloga za
dokaz smrti, izven naroka, dne 21. 9. 2005
sklenilo:
na podlagi četrte točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, se
nasprotnemu udeležencu Blažič Blažu postavi začasnega zastopnika, odv. Valentina

D 37/2005
Os-27777/05
Pri Okrajnem sodišču v Cerknici teče
zapuščinski postopek po pokojni Frančiški
Skuk, roj. Tekavc, roj. 13. 12. 1866 in umrli
dne 21. 2. 1948, nazadnje stalno bivajoči v
Cerknici št. 100.
V zapuščino spada premoženje, ki je zapustnici vrnjeno na podlagi določil Zakona o
denacionalizaciji. Po zapustnici ni oporoke,
do zapuščine so upravičeni dediči prvega
dednega reda, med njimi tudi potomci pokojnega zapustničinega sina Jožeta Skuka, ki
je nazadnje živel na Havajih, ZDA. Sodišču
niso znana imena in naslovi njegovih morebitnih potomcev, prav tako z njimi ne razpolaga skrbnik za posebne primere Dušan
Krajec, Grampovčanova 16, Ljubljana.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišče poziva dediče po pok. Jožetu
Skuku oziroma vse, ki mislijo, da imajo po
vstopni pravici po pok. Jožetu Skuku pravico
do dediščine, naj se priglasijo pri naslovnem
sodišču v roku enega leta po objavi tega
oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 6. 10. 2005
DD 68/2004, DD 69/2004
Os-25700/05
Pri Okrajnem sodišču v Kamniku sta v
teku zapuščinska postopka pod opr. št. DD
68/2004 po pok. Dolenc Petru, roj. 30. 6.
1909 in umrlem 16. 10. 1948, nazadnje stanujočem Šmarca 96, Kamnik in pod opr. št.
DD 69/2004 po pok. Dolenc Rozaliji, roj.
1. 9. 1911 in umrli 23. 4. 1985, nazadnje
stanujoči Šmarca 81, Kamnik, in sicer za
premoženje, ki je bilo zapustnikoma vrnjeno
v postopku denacionalizacije.
Za izvedbo zapuščinskega postopka sodišče potrebuje podatke o hčerah pok. sina
zapustnika, Dolenc Stanka, in sicer vnukinj
zapustnikov Tanje in Sandre Geidies, obe
roj. 31. 8. 1974, ki po podatkih sodišča stanujeta nekje v Nemčiji.
Ker sodišču njuno prebivališče ni znano,
naj se Tanja in Sandra Geidies priglasita
naslovnemu sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Po poteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave skrbnika za poseben primer, ki bo
dedinjama postavljen v teh zapuščinskih postopkih in na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 14. 9. 2005
I D 137/2005
Os-28511/05
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Elizabeti Spitalar, rojeni Živko, rojeni 24. 10. 1899, nazadnje stanujoči Dominkuševa ul. 8, Maribor,
umrli 24. 2. 1996.

Dedinja pokojne je tudi Anica Živko, ki
živi na neznanem naslovu v tujini.
Sodišče poziva dedinjo Anico Živko in
vse, ki bi karkoli vedeli o njej, da to javijo
Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 13. 10. 2005

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Os-28902/05
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94 in naslednji) Okrožno sodišče v Kopru objavlja
poziv
predstavniškim organom občin in
drugim pristojnim predlagateljem
na območju Okrožnega sodišča v
Kopru, da predlagajo kandidate za
330 sodnikov porotnikov Okrožnega
sodišča v Kopru
Za sodnika porotnika je lahko 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 in aktivno obvlada slovenski jezik.
Na območju, kjer živi avtohtona italijanska skupnost, je treba predlagati potrebno
število kandidatov, ki aktivno obvladajo italijanski jezik.
Predloge, skupaj z dokazili, da kandidati izpolnjujejo pogoje za imenovanje, ki
jih določa zakon, je treba poslati na naslov:
Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Koper, Ferrarska 9, v roku 30 dni od
objave tega poziva.
Okrožno sodišče v Kopru

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 466/2005
Rg-27798/05
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Tuma, obrtni servis d.o.o., Cesta krških žrtev 34, Krško, zaradi prenehanja
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Tuma, obrtni servis d.o.o., Cesta krških žrtev 34, Krško, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljice z dne 27. 9. 2005.
Ustanoviteljica Tuma Bernardka, Cesta
krških žrtev 34, Krško, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe Tuma, obrtni
servis d.o.o., Cesta krških žrtev 34, Krško,
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da so urejena vsa razmerja z delavci in da
ustanoviteljica prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe. Za
te obveznosti družbenica odgovarja s svojim
premoženjem.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se morebitni ustanovitveni kapital
prenese v celoti na Tuma Bernardko.
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 Krškem
dne 10. 10. 2005
Srg 08449/2005
Rg-22641/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Trias Engineering, Podjetje za izvajanje investicij,
proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Štefanova 3,
Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Andreja
Bercieri iz Lucije - Portorož, Obala 114, objavlja sklep:
druba Trias Engineering, Podjetje za
izvajanje investicij, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Štefanova 3, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/04116/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenika z dne 12. 7.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Kovič Jernej, Kresnice 75,
Litija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 7. 2005
Srg 10183/2005
Rg-26981/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Sivop d.o.o.,
Podjetje za storitve, posredništvo Dolenjska
160, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Sivop d.o.o., Podjetje za storitve, posredništvo Dolenjska 160, Ljubljana, reg. št. vl. 1/21951/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 9. 9. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Kocijančič Stanko, Dolenjska 160, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-

Št.

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 9. 2005
Srg 08772/2005
Rg-27775/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Simex, Podjetje
za trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o.,
Rožna dolina X/2, Ljubljana, ki jo zastopa
notarka Metka Zupančič iz Ljubljane, objavlja sklep:
Simex, Podjetje za trgovino, zastopanje in storitve, d.o.o., Rožna dolina X/2,
Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Gabron Gregor, Ljubljana,
Rožna dolina c. X/2, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA d.d.,
Trg republike 3, Ljubljana, štampiljko okrogle
oblike, ima znak Skupne, to sta dve lunci, ki
se stikata s konicami – spodaj piše SKUPNA
pod tem POKOJNINSKA DRUŽBA D.D.,
pod tem pa še LJUBLJANA. Označena je
bila s Številko 2. gnz-204471

Priglasitveni list
Hribšek Boris, Vrh pri Boštanju
34/a, Boštanj, obrtno dovoljenje, št.
061574/1083/03-57/2001, izdano dne 19. 9.
2001. gnk-204436

Potne listine
Babnik Žiga, Verje 48C, Medvode, potni
list, št. P00841465. gnt-204627
Bračić Ana, Koroška 71, Maribor, potni
list, št. P01112518. gnl-204735
Časar Franc, Čepinci 19, Petrovci, potni
list, št. P00800621. gno-204432
Čulk Jernej, Parižlje 7/a, Braslovče, potni
list, št. P00979392. gno-204657
Fridrih Zmago, Falska cesta 73, Ruše,
potni list, št. P00932897. gnt-204727
Jagodic Mateja, Podstudenec 4,
Stahovica, potni list, št. P00623659.
gny-204622
Jureš Mirko, Hraševci 59, Križevci
pri Ljutomeru, potni list, št. P00267633.
gnr-204429
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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 10. 10. 2005
Srg 1786/2005
Rg-27771/05
Družba Demics, podjetje za proizvodnjo
in trgovino d.o.o., Trg Dušana Kvedra 2,
Maribor, reg. št. vl. 1/6852/00, katere ustanovitelj je Devetak Miran, Trg Dušana Kvedra 7,
2000 Maribor, po sklepu družbe z dne 29. 8.
2005 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Devetak
Miran.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 10. 2005

Košir Matjaž, Klunova ulica 14, Ljubljana,
potni list, št. P00832683. gnq-204605
Kukuljčić Haso, Kidričeva 3, Žalec, potni
list, št. P00443167. gnm-204459
Leštan Črtomir, Soča 104a, Soča, potni
list, št. P00308780. gnq-204430
Lokar Pavla, Poljane 11, Primskovo,
potni list, št. P01094873. gnd-204718
Luzar Peter, Belokranjska cesta 40,
Novo mesto, potni list, št. P00418362.
gns-204428
Mencin Dušan, Kantetova ulica 2,
Ljubljana, potni list, št. P00382797.
gni-204738
Pirnat Albina, Štajerska cesta 60,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00770349.
gno-204732
Radilovič Den, Trubarjeva 23/a, Ljubljana,
potni list, št. P00746375. gnv-204575
Radilovič Lina, Trubarjeva 23/a, Ljubljana,
potni list, št. P01145226. gnw-204574
Radilovič
Mirjam,
Trubarjeva
23/a, Ljubljana, potni list, št. P00746373.
gnu-204576
Ramić Vesna, Tavčarjeva 2b, Jesenice,
potni list, št. P00114211. gnn-204433
Sečki Tea, Savinjska cesta 33, Žalec,
potni list, št. P00824196. gnj-204437
Slatenšek Barbara, Prešernova 11,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00992469.
gnu-204651
Slatenšek Katjuša, Prešernova 11,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00992691.
gnv-204650
Stojan Pina, Stanežiče 52, LjubljanaŠentvid, potni list, št. P00949184.
gnu-204726
Toplak Stanislav, Cesta talcev 18, Velenje,
potni list, št. P00589589. gnq-204655

Osebne izkaznice
Ajd Vanja, Novo naselje 30, Bistrica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001201812.
gne-204442
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Baloh Janja, Špitalič 22, Motnik, osebno
izkaznico, št. 000846179. gng-204515
Barbič Matjaž, Gorenje Pijavško 4,
Krško, osebno izkaznico, št. 001164122.
gnl-204510
Bastar Laura – Patricija, Pod Lovrencem
10, Vrhnika, osebno izkaznico, št.
000265426. gnh-204464
Bele Stanislav, Ulica 25. maja 8,
Prestranek,
osebno
izkaznico,
št.
000779530. gny-204547
Belopavlovič Jasna, Rutarjeva ulica 5/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000090898.
gnb-204495
Bernat Zvonka, Ulica bratov Babnik 79,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000392917.
gnt-204527
Bitežnik Danica, Strma pot 9, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000557684.
gni-204663
Blažič Marica, Laznica, Deržaničeva
pot 44, Limbuš, osebno izkaznico, št.
001366718. gnd-204568
Bobnar Ana, Emonska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000233223.
gnn-204483
Bohar Zlatica, Moščanci 44, Mačkovci,
osebno
izkaznico,
št.
001479948.
gnt-204452
Božič Anica, Svetosavska ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000119471.
gnn-204508
Božič Antonija, Pekre, Ob plantaži 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000063345.
gnq-204580
Cestnik Marjeta, Grunova ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 000977223.
gnx-204448
Cuznar Branko, Kosovelova ulica 4, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000439059.
gnf-204666
Čulina Nikica, Jagodje 45B, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001562731.
gni-204513
Dandić Dragica, Škrilje 25/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000851394.
gny-204497
Debeljak Tatjana, Knaﬂjev trg 4,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001082298.
gni-204713
Delač Eva, Linhartova cesta 66,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000324467.
gnq-204505
Demojzes Matjaž, Zgornje Škoﬁje 5/b,
Škoﬁje, osebno izkaznico, št. 001478364.
gnr-204529
Djošan Pero, Tavčarjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001857223.
gns-204503
Djukić Martina, Zaloška cesta 174/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001905676.
gnm-204484
Djuričić Dalibor, Zagorica 9, Ig, osebno
izkaznico, št. 001591646. gnk-204511
Duh Marjan, Grajenščak 73A, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001002715.
gnu-204476
Elšnik Ivan, Malečnik 138, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000701627.
gnc-204569
Fekonja Rozalija, Selce 98, Voličina,
osebno
izkaznico,
št.
000101349.
gnp-204456
Gaboar Staš, Ulica Staneta Rozmana
2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001096623. gnv-204450
Gavrilović Ljiljana, Rojčeva ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000675756.
gnu-204526
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Glazer Tajda, Gorišnica 126A, Gorišnica,
osebno
izkaznico,
št.
001823189.
gne-204667
Gomilšek Milan, Prešernova ulica 19,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001603287.
gny-204472
Gorenjak Tomaž, Travniška cesta 2,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 001095205.
gnw-204449
Gorjup Natalija, Pekel 55, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001674976. gnj-204587
Grešak Jure, Knezdol 49, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001852817.
gnv-204675
Grmek Stane, Kolajbova ulica 20/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000330653.
gnd-204518
Grubar Franc, Finžgarjeva ulica 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000689336.
gnc-204494
Grubar Katja, Finžgarjeva ulica 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001306027.
gnz-204496
Hirschenhauser Šandor, Železnikova
ulica 18, Maribor, osebno izkaznico, št.
001814738. gnl-204585
Hlede Jelen, Kardeljeva cesta 80,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001215583.
gnt-204581
Hlupić Tomaž, Bevkova ulica 12,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001073081.
gnr-204454
Horvat Karla, Petanjci 40c, Tišina, osebno
izkaznico, št. 000968467. gnu-204451
Horvat Marjan, Kettejeva ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000168640.
gnr-204579
Hribernik Franc, Sv. Barbara 9, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000436627.
gnk-204461
Hrovat Karmen, Vogelna ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000878291.
gnq-204480
Hucman Mišo, Andreaševa ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000135147.
gnm-204509
Hudej Nina, Šaleška cesta 18c,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001818766.
gne-204467
Ilješ Boštjan, Bučečovci 11, Križevci pri
Ljutomeru, osebno izkaznico, št. 001519581.
gnd-204668
Ivačič Rudolf, Sedlarjevo 12, Buče,
osebno
izkaznico,
št.
000660058.
gnf-204541
Ivačič Suzana, Ulica Frankolovskih žrtev
13, Celje, osebno izkaznico, št. 001468402.
gnz-204446
Ivnik Daniel, Kardeljev trg 2, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001092496.
gnt-204677
Jagodic Mateja, Podstudenec 4,
Stahovica, osebno izkaznico, št. 000265268.
gnx-204623
Janša Aleš, Ziherlova ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000536156.
gnx-204498
Jenko Jožef, Gorenjesavska cesta 56a,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000738952.
gnt-204552
Jerman Aron, Partizanska ulica 1,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000403686. gnn-204533
Jurič Matjaž, Jagoče 12A, Laško, osebno
izkaznico, št. 000342052. gnl-204535
Kamenšak
Darko,
Ljubno
133,
Podnart, osebno izkaznico, št. 000128471.
gnj-204562

Keršič Milan, Ižanska cesta 379,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000356367.
gns-204528
Kladnik Jure, Skorno 20, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001505133. gnf-204466
Klapčič Nevija, Cesta na Markovec 1,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000333231. gnq-204530
Kogelnik Iztok, Lavtarjeva ulica 5/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001725956.
gnn-204583
Kolar Alojz, Razdelj 11, Vojnik, osebno
izkaznico, št. 001829483. gnj-204662
Kordiš Aleksandra, Glinškova ploščad 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001375169.
gng-204490
Kos Anita, Stanetova ulica 34, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
001499202.
gnb-204445
Kostič Mateja, Hubadova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001610154.
gnf-204491
Kostič Ula, Hubadova ulica 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001861106.
gnd-204493
Košir Matjaž, Klunova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001260914.
gnp-204606
Kovač Vanja, Dolnja Košana 9,
Košana, osebno izkaznico, št. 000139346.
gnu-204551
Kovačič Blaž, Sidlova cesta 64, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000268662.
gne-204492
Krasnik Uroš, Ulica bratov Učakar 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000463857.
gnv-204500
Kurnik Rafael, Malečnik 14, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001620595.
gnb-204570
Lah Eli, Kraigherjeva ulica 16, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001620310.
gnx-204473
Lašič Edvard, Trubarjeva ulica 9,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001720399.
gnw-204474
Leban Renata, Spodnje Bitnje 44,
Žabnica, osebno izkaznico, št. 000926821.
gnr-204554
Lemut Metka, Dolga Poljana 57/a,
Vipava, osebno izkaznico, št. 001464511.
gno-204557
Majce Igor, Nusdorferjeva ulica 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001621777.
gnz-204521
Malenšek Dejan, Smrjene 78, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
001714882.
gnh-204589
Markučič Mira, Škocjan 34/f, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
001110699.
gnm-204534
Milčić Neža, Plešičeva 49, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000833444.
gnh-204614
Mlinarič Zlatko, Zg. Grušovlje 24,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001282189. gns-204453
Najžer Matjaž, Drenikova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001890988.
gnp-204481
Novak Iztok, Solčava 52, Solčava, osebno
izkaznico, št. 001062874. gno-204682
Nuredini Dževat, Trnovska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000685820.
gnr-204479
Palka Lidija, Grablovičeva ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001822424.
gnh-204489
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Paulin Aleš, Partizanska cesta 10F,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001069991.
gnq-204555
Paulinčič Eva, Krigherjeva ulica 26,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000811258.
gnb-204470
Peteh Jan, Betajnova 38B, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001613495.
gni-204463
Pirnat Albina, Štajerska cesta 60,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
001499913. gnp-204731
Plačko Đurđa, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000859671.
gni-204613
Podobnik Tatjana, Ptujska ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000812931.
gnt-204502
Potrč Ignac, Cankarjeva ulica 4,
Sv.trojica v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 000651628. gnn-204458
Prkić Maja, Ulica Pohorskega bataljona
57, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001826561. gnh-204514
Prus Gašper, Dolenji Boštanj 115,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 000992018.
gnc-204469
Rebolj Roman, Kostrevnica 9, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
000672044.
gnk-204661
Remih Gregor, Stranje 2, Blanca, osebno
izkaznico, št. 001390942. gnr-204504
Rogina Franc, Starše 48, Starše, osebno
izkaznico, št. 000213430. gny-204572
Romih Primož, Prijateljeva ulica 3,
Celje, osebno izkaznico, št. 001517077.
gny-204447
Roškar Marija, Seča 74/a, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001124226.
gnh-204564
Rozman Božo, Kanižarica 46, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000730096.
gni-204538
Rožman Iztok, Pot v dolino 47,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001200818.
gnx-204648
Rudež Dario, Smrekarjeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000301988.
gnw-204524
Rusjan Marijan, Plešivo 1, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000699337.
gng-204665
Rutar Vesna, Mucherjeva 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
00035049.
gnz-204721
Sﬁligoj Ana, Preglov trg 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001488989.
gnu-204626
Smole Mateja, Reštanj 24, Senovo,
osebno
izkaznico,
št.
000898043.
gno-204507
Sodec Irena, Zaloška cesta 174/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000014086.
gnl-204485
Sodec Valentina, Zaloška cesta 174/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001420371.
gnk-204486
Stadler Josip, Bistrica ob Sotli 58A,
Bistrica ob Sotli, osebno izkaznico, št.
001048191. gnd-204543
Supej Silva, Koprska ulica 29, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001063538.
gnk-204586
Sušnik Franc, Ulica Josipine Trnograjske
7, Preddvor, osebno izkaznico, št.
000600061. gnp-204556
Škoberne Cvetka, Olešče 59, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
000194706.
gne-204692

Št.

Škrabl Anica, Ljubljanska ulica 138,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000180466.
gno-204582
Šmrgut Robert, Orehovica 17, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
000215487.
gns-204553
Šobič Sašo, Clevelandska 43, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000459922.
gnn-204708
Šuštar Bojan, Runkova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001078760.
gnf-204516
Švigelj Polona, Moste 111, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001464922.
gne-204517
Torč Tadej, Goriče 58, Golnik, osebno
izkaznico, št. 000342674. gnw-204549
Trbižan Alan, Linhartova cesta 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001544008.
gnj-204512
Trebec Guido, Orleška cesta 12,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000861201.
gnu-204676
Ulčar Janez, Zasip, Sebenje 41,
Tržič, osebno izkaznico, št. 000020348.
gnl-204560
Valenčak Ivan, Škale 120E, Velenje, osebno izkaznico, št. 000479563. gng-204465
Vaupotič Jakob, Tolstojeva ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001763857.
gns-204578
Verlak Blaž, Stojnci 112A, Markovci,
osebno
izkaznico,
št.
000924976.
gnv-204475
Zajc Andrej, Muljava 6, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001050781.
gnn-204558
Zakonjšek Tina Hedi, Einspielerjeva
ulica 5/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001763030. gnb-204520
Zimet Matej, Majcigerjeva ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001361911.
gnm-204584
Žabkar Joško, Podulce 12, Raka, osebno
izkaznico, št. 001856437. gnu-204501
Žnidar Jože, Partizanska ulica 36,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001748896.
gnv-204550
Žnidaršič Marko, Podlubnik 158, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000195004.
gnl-204460
Žohar Marjana, Ulica Polonce Čude 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001530691.
gnj-204487

Vozniška dovoljenja
Aljić Armin, Dunajska cesta 145,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1820677, reg. št. 262562,
izdala UE Ljubljana. gnz-204696
Antončič Branko, Št. Jurij 21, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S962280,
reg. št. 11422, izdala UE Grosuplje.
gnk-204561
Arh Anže, Rateče 113/a, RatečePlanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1509356, izdala UE Jesenice. gnq-204680
Arsenović Daša, Kalce 20C, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1580235, reg. št. 8038, izdala UE Logatec.
gns-204478
Avbar Rok, Gorenja Brezovica 23,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1659039, reg. št. 43639, izdala UE
Novo mesto. gnw-204499
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Bačer Renata, Lokvica 9/a, Miren,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2080004, reg. št. 199014, izdala UE Nova
Gorica. gnc-204644
Basler Ervin, Kovorska cesta 57,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1464317, reg. št. 48330, izdala UE Kranj.
gnl-204685
Batistič Janez, Ulica Nikole Tesle 23,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. A do 350ccm BGH, št. S 1496610,
reg. št. 36477, izdala UE Nova Gorica.
gnr-204408
Bednjički Gabrijel, Cesta osvobodilne
fronte 44, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BCEFGH, št. S 1741116, reg.
št. 81214, izdala UE Maribor. gnn-204658
Bele Stanislav, Ulica 25. maja 8,
Prestranek, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 429141, reg. št. 8608, izdala
UE Postojna. gnb-204545
Bertoncelj Anže, Pod Plevno 29, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. 2162921, izdala UE Škofja Loka.
gnh-204714
Bolčina Teodor, Cesta IV prekomorske
68, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 213986, reg. št. 4150, izdala
UE Ajdovščina. gnj-204537
Čatić Esad, Prijateljev trg 6, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9360,
izdala UE Ribnica. gnd-204693
Čoga Rok, Lucija, Ulica XXX divizije 2,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 37082, izdala UE Piran.
gnf-204566
Debeljak Tatjana, Knaﬂjev trg 4, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. A gp 50km/h
BFGH, reg. št. 10344, izdala UE Ribnica.
gnj-204712
Djuranović Marija, Beblerjev trg 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1991457, reg. št. 265557,
izdala UE Ljubljana. gnx-204698
Fiegl Dragica, Šmihel 15, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1837006, reg. št. 37899, izdala UE Nova
Gorica. gnv-204425
Gašper Golja, Polževa ulica 41,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1235938, reg. št. 13339, izdala UE
Ajdovščina. gng-204540
Gjerkeš Sebastijan, Gomilica 87/a,
Turnišče, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 16694, izdala UE Lendava. gnw-204674
Golob Tanja, Ciril Metodov drevored 1,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1231259, izdala UE Ptuj. gno-204407
Grepo Sterle Marija, Snebersko nabrežje
76, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1863781, reg. št. 194413,
izdala UE Ljubljana. gnq-204705
Grobovšek Aleš, Knezova ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHCE, št. S 1793696, reg. št.
190381, izdala UE Ljubljana. gnu-204701
Gunjač Amela, Alietova ulica 1, Izola –
Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. SI
55317, izdala UE Izola. gnb-204670
Haliti
Valentina,
Panonska
ulica
5/b, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
Ado 50km/h BGH, št. S 2052978, reg. št.
130652. gnm-204659
Horvat Janez, Sebeborci 80, Martjanci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 2194343.
gnc-204419
Horvat Matej, Srednja Bistrica 35/a,
Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S 14439, izdala UE
Lendava. gny-204672

Stran

7940 /

Št.

95-96 / 28. 10. 2005

Ilješ Boštjan, Bučečovci 11, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1161511, izdala UE Ljutomer.
gnc-204669
Janežič Tibor, Vegova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1097087, reg. št. 206960, izdala UE
Ljubljana. gnr-204704
Jošt Franjo – Vinko, Pod Gozdom cesta
VI/32, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S39852, reg. št. 6050, izdala UE
Grosuplje. gng-204565
Keše Pavlina, Cesta 4. julija 62, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
18041, izdala UE Krško. gnn-204683
Knez Tomo, Pohorska cesta 47,
Vuzenica, vozniško dovoljenje, kat. A –
125ccm GH, št. S 18331, izdala UE Slovenj
Gradec. gnf-204691
Komperšak Kobal Vera, Matke 12/a,
Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2013483, izdala UE Žalec. gnt-204652
Kordiš Aleksandra, Glinškova ploščad
16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 228964, reg. št. 133948, izdala
UE Ljubljana. gns-204703
Košir Matjaž, Klunova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1138404, reg. št. 182077, izdala UE
Ljubljana. gno-204607
Kovačević Saša, Šinkov turn 31,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1617310, reg. št. 256569, izdala UE
Ljubljana. gnv-204700
Kovačič Martin, Voglje 15, Dutovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1407010, izdala UE Sežana. gnu-204426
Kralj Milan, Neubergerjeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2145224, reg. št. 270597,
izdala UE Ljubljana. gnc-204694
Lazić Milan, Ribičeva ulica 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1866856, reg. št. 15168, izdala UE
Ljubljana. gnm-204734
Leban Renata, Spodnje Bitnje 44,
Žabnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1533323, reg. št. 35585 – duplikat, izdala
UE Kranj. gni-204688
Leskovar Ivan, Na grič 9, Horjul, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1491134, reg. št.
169173, izdala UE Ljubljana. gnt-204702
Lotrič Ervin, Cesta na Rupo 38, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
736877, reg. št. 34912, izdala UE Kranj.
gnj-204687
Marković Magdalena, Zariška ulica 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 188752, reg. št. 40394, izdala UE Kranj.
gnb-204645
Martič Sladjan, Ledine 8, Kranjska Gora,
vozniško dovoljenje, št. S 1498047, izdala
UE Jesenice. gnm-204409
Miklavc Peter, Moste 27, Žirovnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1508841, reg. št. 23112, izdala UE
Jesenice. gnl-204710
Mithans Janko, Otiški vrh 142a, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S1679562, reg. št. 6884, izdala
UE Dravograd. gny-204522
Nahić Elvedin, Makucova ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1166142, reg. št. 218168, izdala UE
Ljubljana. gnq-204405
Novak Diana, Adamičeva 11, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 20036, izdala UE Novo mesto.
gnl-204410
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Novak Jana, Podlimbarskega 1,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1267917, reg. št. 20388, izdala UE
Kamnik. gnj-204462
Omerović Enes, Zvezna ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGH, št. S 2135850, reg. št.
236132, izdala UE Ljubljana. gnb-204695
Osterc Franc, Kopivnik 60, Fram,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1909423, reg. št. 34332. gnl-204660
Petrović Igor, Ulica Pohorskega bataljona
87, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 2090883, reg. št. 197991,
izdala UE Ljubljana. gnv-204625
Potočnik Jure, Šalek 105, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2197826, reg. št. 35420, izdala UE
Velenje. gnr-204679
Rakušček Vinko, Drežnica 56, Kobarid,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHF, št. S 001977577, izdala UE Tolmin.
gnh-204689
Robič Marija, Zgornje Rute 111, Gozd
Martuljek,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH, št. S 743797, izdala UE Jesenice.
gnp-204681
Rošker Robert, Sončna pot 15, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1484727, reg. št. 13355, izdala UE
Pesnica. m-1540
Rožič Lucija, Podkraj pri Velenju 77/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1195864, reg. št. 16791, izdala UE Velenje.
gns-204678
Rusjan Marijan, Plešivo 1, Dobrovo v
Brdih, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1241236, reg. št. 32420, izdala UE Nova
Gorica. gnt-204427
Savanović Iris, Ulica Janka Puclja 5,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 2218862, reg. št. 48809, izdala UE Kranj.
gnk-204686
Sever Rok, Pot v Boršt 33, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1852422, reg. št. 23868,
izdala UE Grosuplje. gni-204567
Sitar Mihael, Loke 9, Tabor, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 000580741,
izdala UE Žalec. gni-204438
Štifter Tomaž, Pipanova pot 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S1946381, reg. št. 48272, izdala UE
Ljubljana. gnz-204546
Švegl Franc, Poklukarjeva ulica 66,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEFGH, št. S 2097462, reg. št. 199668,
izdala UE Ljubljana. gnp-204706
Tomazo Ravnik Tatjana Marija, Zaloška
cesta 78/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 2026904, reg. št. 109147,
izdala UE Ljubljana. gnw-204699
Velioski Belul, Pod gradom 22, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001337984, izdala UE Tolmin. gng-204690
Verbič Metod, Snebersko nabrežje 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 484984, reg. št. 48141, izdala UE
Ljubljana. gny-204697
Vezovišek Bojan, Gabrsko 57/b, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 1703752, izdala UE Trbovlje.
gnm-204684
Vodušek Srečko, Ljutomerska cesta 6,
Ormož, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S524459, reg. št. 4415, izdala UE Ruše.
gnf-204441
Zajc Andrej, Muljava 6, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,

št. S2152724, reg. št. 30251, izdala UE
Grosuplje. gnm-204559
Zalar Matej, Kobetova ulica 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 262044, reg. št. 2620544, izdala UE
Ljubljana. gny-204647
Zupančič Branko, Veliko Mlačevo 100,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1901660, reg. št. 29409,
izdala UE Grosuplje. gni-204563

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper,
preklicuje veljavnost zavarovalnih dokumentov: Zelena karta št. 1128476 – 1 kos.
Ob-28951/05
Adžikić Jasmin, Novi log 19/ e, Hrastnik,
zavarovalno polico, št. 310675, izdala
zavarovalnica Tilia. gnf-204716
Dermastia Mateja, Lambergarjeva ulica
8, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 860654.
gnd-204443
Furjanič Zlatko, Vodnikova 9, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. 103263, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnz-204421
Gabrič Boris, Marjana Kozine 36, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 849221.
gne-204642
Habič Janez, Pot v dolino 30, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 663465, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-204673
Jenko Jurij, Virlog 2, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 00101815790.
gnw-204424
Mazrek Đevrije, Pobreška cesta 46,
Maribor, zavarovalno polico, št. 330786
– 50% bonus, izdala zavarovalnica Tilia.
m-1547
Mozetič Mateja, Miren 89/a, Miren,
zavarovalno polico, št. 41403000922, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnh-204414
Rap Branko, Vurberk 122, Spodnji
Duplek, zavarovalno polico, št. 325551 z
50% bonusom, izdala zavarovalnica Tilia.
m-1532
Sadrija Agim, Resljeva ulica 1, Maribor,
zavarovalno polico, št. 324917 z 50%
bonusom, izdala zavarovalnica Tilia.
m-1546
Tekavec Janko, Pot na Rakovo jelšo 21,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 270680,
izdala zavarovalnica Tilia. gnx-204723
Trunkelj Irena, Podlisec 2, Dobrnič,
zavarovalno
polico,
št.
292126.
gng-204440
Vujanović Branko, Ulica Rudija
Papeža 34, Kranj, zavarovalno polico, št.
317545, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnr-204404
Zidar Andrej, Pod Jelšami 28, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1026651, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnf-204416

Spričevala
Bašič Emanuela, Gregorčičeva ulica 4,
Piran – Pirano, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gostinske in turistične šole
Izola, izdano leta 2001. gnx-204423
Bečaj Marija, Rakitna 229/b, Preserje,
indeks, izdala Srednja gostinska šola v
Ljubljani. gny-204422
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Benčan Irena, Dolenja vas 33, Cerknica,
indeks, št. Srednje tehnične in naravoslovne
šole Postojna. gnd-204418
Berghaus Nataša, Mestni vrh 25 a, Ptuj,
spričevalo 2. letnika Tekstilne šole – Ljudska
univerza v Slovenski Bistrici, izdano leta
2001. m-1553
Beševič Srečko, Oražnova 10/a,
Kostanjevica na Krki, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Krško, izdano leta 1977.
gnb-204420
Božič Sabina, Jelenik 1, Raka, spričevalo
3. letnika Gimnazije Brežice, izdano leta
2004. gnt-204406
Ciglar Ivanka, Pohorskega bataljona
65, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Mariboru-smer gostinski tehnik, izdano leta
1989. m-1537
Čož Ivan, Slatna 5, Šmartno pri Litiji,
spričevalo o končani OŠ Šmartno, izdano
leta 1968. gnr-204733
Držanič Ingrid, Jagodje, Ob progi 3,
Izola – Isola, diplomo Srednje upravne
šole v Novem mestu, izdana leta 1992.
gnf-204641
Dujc Brigita, Škoﬂje 2, Vremski Britof,
spričevalo 1.,2. in 4. letnik EAŠC Koper –
dislociran oddelek. gnp-204431
Furek Boštjan, Ul. Staneta Severja 14,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole za gostinstvo in turizem v Mariborusmer natakar, izdano leta 1998. m-1559
Gjurasek Silvo, Trg svobode 2, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu šole za
voznike motornih vozil na Ježici, izdano leta
1976. gnj-204637
Gorjup Špela, Šuštarjeva kolonija 19,
Trbonje, maturitetno spričevalo Gimnazije
in ekonomske srednje šole Trbovlje.
gni-204413
Gorjup Špela, Šuštarjeva kolonija 19,
Trbovlje, obvestilo o uspehu pri maturi
Gimnazije in ekonomske srednje šole
Trbovlje. gnk-204411
Hočevar Janez, Doslovče 10, Žirovnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične strojne šole ZIC Jesenice, izdano
leta 1976. gng-204415
Hudej Emil, Spodnji Razbor 46, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo o zaključnem
izpitu Strojne šole v Velenju – avtomehanik,
izdano leta 1999. gnp-204631
Husanović Fikret, Hengeduša do 70,
Osijek Ilidža – BIH, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje šole Zagorje, izdano leta
1991. gnk-204711
Ivanić Darko, Plečnikova 11, Maribor,
maturitetno spričevalo Srednje prometne
šole v Mariboru, izdano leta 2004. m-1565
Kajzer Nataša, Kozminci 24 a, Podlehnik,
spričevalo 1. letnika Srednje tekstilne šole v
Mariboru, izdano leta 1990. m-1551
Karner Matjaž, Dalmatinska 47, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
za gostinstvo in turizem – smer turistični
tehnik, izdano leta 1989 v Mariboru.
m-1539
Kneževič Milan, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Mariboru, izdano leta
1977. m-1560
Kneževič Slavko, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole v Mariboru, izdano leta
1977. m-1561
Kramberger
Natalija,
Zg.
Velka
67, Zgornja Velka, spričevalo 1.,2. in
3. letnika Srednje šole pedagoške in
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kulturne usmeritve v Mariboru, izdano leta
1985,1986,1987. m-1533
Kunčič Matjaž, Korotanska ulica
11, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevala od 1 do 4. letnika Srednje šole
za gostinstvomin turizem v Ljubljani, izdano
leta 2001 -2004. gnt-204477
Lipovšek Milena, Efenkocva 2, Žalec,
spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole, izdano
leta 1980, izdano na ime Šubaraš Milena.
gnm-204434
Memić Šaban, Dolhopfstrasse 21, 9500
Villach, Avstrija, spričevalo o zaključnem
izpitu Izobraževalnega centra za tehniške
stroke Novo mesto, št. 4367, izdano leta
1979. gnz-204646
Nemec Gregor, Puconci 292, Puconci,
maturitetno spričevalo Gimnazije Murska
Sobota, št. del. 1036, izdano leta 2003.
gnu-204630
Ovin Igor, Borova vas 31, Maribor,
spričevalo 1. letnika SKSMŠ v Mariborusmer tehniška gimnazija, izdano leta 1999.
m-1566
Petkovič Suzana, Cesta na Lenivec
18, Sežana, spričevalo 1. letnika Srednje
šole Srečka Kosovela – poslovni tajnik.
gnd-204643
Piškur Karmen, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Polje,
izdano leta 1980, izdano na ime Grad
Karmen. gnf-204616
Pivec Stanislav, Dupleška c. 309,
Maribor, spričevalo o končani OŠ Tabor II v
Mariboru, izdano leta 2001. m-1558
Podgorelec Marjeta, Stantetova ulica 18,
Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
tekstilne šole-smer frizer, izdano leta
1990,1991. m-1542
Posega Gorazd, Zavrstnik 66, Šmartno
pri Litiji, obvestilo o uspehu 4. letnika Srednje
šole za elektrotehniko in računalništvo,
izdano leta 1995. gnc-204719
Redžić Senad, S. Blatnika 3, Velenje,
spričevalo Šolskega centra v Velenju.
gno-204457
Redžić Senad, S. Blatnika 3, Velenje,
spričevalo o končani OŠ za otroke iz Bosne
in Hercegovine v Velenju. gnq-204455
Repič Helena, Hlebova ulica 9, Maribor,
spričevalo 5. razreda OŠ Vojke Šmuc Izola,
izdano na ime Kumin Helena. gnk-204636
Ropoša Danko, Kovaška 2, Beltinci,
spričevalo 4. letnika Strojne tehnične šole,
izdano leta 1980. gne-204417
Rozman Matjaž, Gregorčičeva 33, Bled,
spričevalo Srednje elektro in strojne šole v
Kranju, izdano leta 1998. gng-204640
Rukelj Ivanka, Pohorskega bataljona 65,
Maribor, spričevalo 1.,2. in 3. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Mariboru
– smer kuhar, izdano leta 1978,1979,1980.
m-1536
Smrečnik Miha, Prelska 38/a, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole v Celju – tesar. gnp-204656
Srčič Rahela Marija, Ziherlova ulica 39,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2003. gne-204621
Ščavničar Boris, Šprinc 38/a, Ljutomer,
spričevalo o končani OŠ Stročja vas, št.
601, izdano leta 2002. gnm-204634
Tomažič Matej, Postojnska cesta 7,
Pivka, spričevalo 1. letnika Srednje šole
Sežana – poslovni tajnik, izdano leta 2000.
gnl-204435
Unetič
Barbara,
Ljubljanska
27,
Kostanjevica na Krki, spričevalo o
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zaključnem izpitu in spričevalo 1., 2. in 3.
letnika Srednje ekonomske šole v Bražicah,
program trgovec. gnh-204664
Urbanč
Mateja,
Gržeča
vas
17/ae, Leskovec pri Krškem, spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije in ekonomske
srednje šole Brežice, št. 463, izdano leta
1997. gns-204653
Urbančič Maja, Brodska cesta 8,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole za računalništvo Ljubljana, izdano leta
1987 in 1989, izdano na ime Račič Maja.
gne-204617
Urlep Nataša, Majšperk 34, Majšperk,
spričevalo 1. letnika Srednje zdravstvene
šole, izdano leta 1989. gnr-204629
Valent Matjaž, Roška cesta 9, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Šubičeve Gimnazija,
izdano leta 1995. gnd-204468
Virag Zlatka, Pucova 4, Celje, spričevalo
3. letnika Srednje poklicne in tehniške šole
– pomočnik konfekcionar, izdano leta 2003.
gnz-204671
Volavšek Joži, Verače 9, Podčetrtek,
indeks, št. 51044157, izdala Fakulteta za
kmetijstvo Maribor. m-1545
Vrečič Tadeja, Gačnik 59 c, Pesnica pri
Mariboru, spričevalo o zaključnem izpitu III.
Gimnazije v Mariboru, izdano leta 1997.
m-1555

Ostali preklici
Antolovič Ivan, Goriška 1, Piran – Pirano,
plavi karton, št. 002085, izdala UE Piran.
gno-204632
Avtoprevozništvo
Škrinjar
Anton
s.p., Drašiči 8, Metlika, dovolilnice za
Ukrajino, št. 142314, 142510 in 142315 in
dovolilnici za Rusijo, št. 504277 in 504294.
gng-204444
Bajt Janvit, Preglov trg 3, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 19402442,
Ekonomska fakulteta. gnb-204620
Bevka Aleksander s.p., Breže 13,
Ribnica, izvod nacionalne licence št. 10050
za vozilo Renault G300 19T, z reg. oznako
KP H1-915 z veljavnostjo do 11. 12. 2006.
gng-204615
Brada Fitim, Veluščkova ulica 5, Maribor,
VIP polico avtomobilskih zavarovanj
št. 315430, izdala Zavarovalnica Tilia.
m-1564
Bukovnik Dejan, Podkraj pri Velenju 11C,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 19360108,
Ekonomska fakulteta. gns-204728
Cehner Urška, Černeče 151, Dravograd,
študentsko izkaznico, št. 21040151, izdala
Univerza v Ljubljani. gnd-204618
Cerar Barbara, Gorjuša 5, Dob,
študentsko izkaznico, št. 41047641, izdala
FOV Kranj. gnj-204412
Černe Manca, Molniške čete 15,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
19389430, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnw-204624
Dervarič Stanislav, Radenski vrh 15/b,
Radenci, delovno knjižico. gnn-204633
Flajšman Elizabeta, Nad izviri 42,
Miklavž na Dravskem polju, delovno knjižico.
m-1538
Gačić Aleksandra, Stantetova 2, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 61176960, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. m-1554
Galović Tanja, Celovška cesta 161,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdal Šolski
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center Ljubljana, splošna in strokovna
gimnazija. gnj-204737
Godec Ivo, Krčevina pri Vurbergu 36/a,
Ptuj, delovno knjižico. gni-204638
Golob Katarina, Podrečje 100, Domžale,
vozno karto, št. F 560022. gnh-204639
Golob Tilen, Staneta Severja 3, Maribor,
delovno knjižico. m-1550
Karner Matjaž, Dalmatinska 47, Maribor,
delovno knjižico. m-1541
Kavšek Daniela Katarina, Golišče 134,
Kresnice, delovno knjižico. gnk-204736
Kerč Uršula, Zaloška 214A, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazije Bežigrad.
gnr-204729
Kmetec Vlado, Koroška cesta 50,
Maribor, izpit za opravljanje viličarja, št.
1441/1985. m-1556
Krajnc Tatjana, Rancarska ulica 15,
Spodnji Duplek, mesečno avtobusno
vozovnico št. 6420 za relacijo Maribor-Sp.
Duplek. m-1562
Kramar Uroš, Kolmanova 87 a, Orehova
vas, delovno knjižico. m-1549
Lazar Dejan, Gorenje 44, Stara Cerkev,
študentsko izkaznico, št. 63000201, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnb-204720
Laznik Vesna, Škofjka Riža 6/a, Dobovec,
študentsko izkaznico, št. 19724730, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gnl-204439
Marković Dušan, Rudarska 16, Lendava
– Lendva, študentsko izkaznico, št.
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63020104, Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnr-204654
Movak Miha, Gosposvetska 53, Maribor,
delovno knjižico. m-1535
Muhič Vesna, Gramozna ulica 19,
Beltinci, študentsko izkaznico, št. 11010226,
Visoka šola za zdravstvo. gne-204717
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, nacionalno licenco GZS, št. G
1009770 za vozilo z reg. št. KK 78 – 54E.
gnu-204601
Pediček Marko, Slepa ulica 6, Kamnica,
delovno knjižico. m-1563
Plohl Patrick, Čolnikova 12, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 29014383,
izdala Fakulteta za strojništvo v Mariboru.
m-1548
Podlogar Ana, Albrehtova ulica 63,
Škoﬂjica, študentsko izkaznico, št. 21019060,
izdala FDV v Ljubljani. gng-204590
Polanec Tomislav, Talce 33, Spodnji
Duplek, delovno knjižico. m-1534
Repič Helena, Hlebova ulica 9, Maribor,
delovno knjižico, ser. št. 997702, reg. št.
3562, izdala občina Izola. gnl-204635
Resnik Karmen, Stritarjeva ulica 20,
Domžale, vozno karto, št. Š 530458, izdal
Kam Bus. gnw-204724
RIBIŠKA DRUŽINA NOVO MESTO,
Seidlova cesta 8, Novo mesto, značke
ribiškega čuvaja št. 966, izdane pri
Ribiški zvezi Slovenije, na ime Igor Grum.
gno-204707

Roglič Božidar, Pot Josipa Brinarja
9, Hrastnik, študentsko izkaznico, št.
93575286, izdala FERI Maribor. m-1544
Rožič Danica, Mariborska c. 71,
Dravograd, študentsko izkaznico, št.
93534245, izdala Fakulteta za strojništvo v
Mariboru. m-1543
Simčič Mojca, Trdinova ulica 11/a, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 18014,
izdala FDV v Ljubljani. gnv-204725
Stegel Petra, Vogelna 6, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41970190, izdala
Univerza v Ljubljani. gnc-204619
Vidic Gašper, Ruska 5, Ljubljana, študentsko
izkaznico, št. 23020115, izdala fakulteta za
strojništvo v Ljubljani. gng-204715
Vrabič Veronik, Devinska 26, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico. m-1557
Vrankar Janez, Sotlješka pot 18,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-204649
Vukičević Nikša, Loška cesta 19,
Brezovica pri Ljubljani, delovno knjižico.
gnm-204709
Založnik Matija, Škalce 18A, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 30011834,
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo.
gnq-204730
Željko Tadej, Ulica pohorskega bataljona
13, Zgornja Polskava, študentsko izkaznico, št.
41980045, Medicinska fakulteta. gny-204722
Žula Peter, Obrežna 57, Maribor, VIP
polico št. 324955 – 50% bonus, izdala
Zavarovalnica Tilia. m-1552

VSEBINA
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Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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7943

NA ZALOGI

dr. Darko Maver in soavtorji

Kriminalistika
uvod · taktika · tehnika

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

–
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DOPOLNJENA IZDAJA

Predpisi o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih
s pojasnili prof. dr. Karla Zupančiča in doc. dr. Barbare Novak
Ureditev varstva in vzgoje otrok, izvrševanja roditeljske pravice in stikov med
otrokom in starši ter drugimi osebami, ki so otroku blizu, kakor tudi ureditev
preživljanja sta bistveni novosti novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih
razmerjih. V Uradnem listu RS so bile spremembe in dopolnitve zakona
objavljene februarja 2004, v novi publikaciji, ki je izšla v Zbirki predpisov, je
natisnjeno uradno prečiščeno besedilo, ki ga je oblikoval Državni zbor RS.
Učitelja rodbinskega prava s Pravne fakultete v Ljubljani sta obsežno razložila
bistvene novosti v zakonu, ki velja že skoraj 30 let, dodala primerjalno ureditev
za razmerja med starši in otroki v posameznih državah in opozorila tudi na
druge predpise, s katerimi bodo določbe novele lahko prelite v prakso.
Poleg ZZZDR-UPB1 so v knjigi objavljeni še:
– Odločba Ustavnega sodišča RS,
– Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti in pravilnik na tem področju,
– 27. poglavje Zakona o pravdnem postopku.
Z ALOŽBA

– 261097
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