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

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 151/05
Ob-34533/05
1. Naročnik: Dom starejših občanov
Tezno.
2. Naslov naročnika: DSO Tezno, Panonska 41, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: 22. 11. 2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
blago za prehrano.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop 1 – kruh in pekovsko pecivo –
Pekarna Postojna d.o.o., PE Ptuj,
– sklop 2 – mlevski izdelki in testenine
– Kruh pecivo d.d., Maribor,
– sklop 3 – mleko in mlečni izdelki – Mlekarna Celeia d.o.o., Petrovče,
– sklop 4 – jajca – Jata Emona d.d.,
Ljubljana,
– sklop 5 – sveže sadje in zelenjava
– Pitus d.o.o., Zg. Kungota,
– sklop 6 – zamrznjena prehrana – Brumec Ručigaj d.o.o., Mengeš,
– sklop 8 – sveže perutninsko meso in
izdelki – Pivka d.d., Košana,
– sklop 9 – splošno prehrambeno blago
– Era SV d.o.o., Ptuj.
7. Pogodbena vrednost: sklop 1 –
4,333.962,30 SIT, sklop 2 – 741.136,38
SIT, sklop 3 – 8,387.497,02 SIT, sklop 4 –
360.968,60 SIT, sklop 5 – 4,739.524 SIT, sklop
6 – 2,750.735,40 SIT, sklop 8 – 3,140.456,55
SIT, sklop 9 – 10,125.009,86 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 22.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
sklop 1 – 4,333.962,30 SIT in 6,612,008,99
SIT; sklop 2 – 741.136,38 SIT in 1,021.529,94
SIT; sklop 3 – 8,387.497,02 SIT in 8,653,364
SIT; sklop 4 – 360.968,60 SIT in 432.915 SIT;
sklop 5 – 4,739.524 SIT in 6,123.544,70 SIT;
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sklop 6 – 2,750.735,40 SIT in 3,205.731,02
SIT; sklop 8 – 3,140.456,55 SIT in
3,619.532,88 SIT; sklop 9 – 10,125.009,86
SIT in 11,108.761,65 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa prve
faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2005.
Dom starejših občanov Tezno

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 412-0033/0002-100018/05Ob-34670/05
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: Opačič Slobodan, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Bohnec, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: FDPS sistem.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): 33211510-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
FDPS sistem.
IV.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
412-0033/00001-100013/05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

ISSN 1318-9182

Leto XV

VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.

Gradnje
Št. 3531-13/2005-1
Ob-34367/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Maruša Bizjak, Sektor
za investicije, soba 14, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-69-76, faks
01/478-69-58, elektronska pošta: maruša.bizjak@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba vseh vrst električnih in strojnih instalacij za novo Pediatrično kliniko Kliničnega centra Ljubljana.
II.5) Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
2.800,000.000 SIT.
II.6) Predviden datum začetka: postopka:
15. 12. 2005; gradnje: 1. 3. 2006.
II.7) Datum zaključka: 1. 3. 2007.
II.8) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila:
plačila po mesečnih situacijah v 60 dnevih
po prejemu in potrditvi situacije.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Storitve
Ob-34687/05
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,
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, Gregorčičeva ulica 27A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-18-78.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN 60/05 VV; šifra
zadeve: 430-364/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.00.00.00-7, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.70.00.00-6, 77.31.00.00-6.
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II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/CPC): CPC 14.
II.2.3) Kategorija storitve: 14.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izvedba storitev čiščenja in komunalnih
storitev na skupnih objektih in skupnih
površinah na mejnih prehodih Republike
Slovenije (čiščenje pločnikov in parkirišč, zimska služba, čiščenje in vzdrževanje zelenih površin, dnevno čiščenje
javnih sanitarij, odvoz smeti, praznjenje
greznic in odvoz fekalij, ročno čiščenje
nadstrešnic in kontejnerjev).
II.5) Drugi podatki: objava javnega razpisa bo predvidoma v decembru 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: številka JN 60/05
VV; šifra zadeve: 430-364/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 12. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi
Blago
Ob-34027/05
Razveljavitev
Razveljavljamo postopek javnega razpisa za oddajo blaga po odprtem postopku,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 54 z
dne 3. 6. 2005, Ob-14988/05. Oddaja naročila po odprtem postopku za izbiro dobaviteljev za sukcesivno dobavo medicinski
pripomočkov: endoproteze kolkov in osteosintetski material.
Splošna bolnišnica Jesenice
Ob-34383/05
Obvestilo o razveljavitvi
Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica
5, 3000 Celje, razveljavlja 2. sklop postopka za oddajo javnega naročila dobava in
montaža video linij s pripadajočimi aparati,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 91 z dne
14. 10. 2005, Ob-27793/05, na podlagi vloženega revizijskega postopka.
Ponudniki bodo o morebitnem novem
razpisu obveščeni z objavo v Uradnem listu RS.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 38

Ob-34255/05

Podaljšanje roka
za oddajo ponudb
V javnem razpisu za nabavo novega teptalnega stroja, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005,
Ob-32548/05, se podaljša rok za oddajo ponudb. Spremenita se točki v nadaljevanju in
se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 12. 2005 do
11. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 14. 12. 2005 ob 11.30, ATC Kanin,
Trg Golobarskih žrtev 18, 5230 Bovec.
ATC Kanin Bovec d.o.o.
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Št. 4301-2/2005/5
Ob-34685/05
Popravek
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, na podlagi petega odstavka
25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 36/04), objavlja popravek obvestila o javnem naročilu za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za izdelavo
in dobavo tobačnih znamk, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 106 z dne 25. 11.
2005, Ob-32187/05.
Spremenijo se naslednje točke tako, da
popravljene glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 12. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Ministrstva za ﬁnance, in sicer na naslovu:
http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 12. 2005, do
11.30.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 12. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za ﬁnance, Prežihova
4, Ljubljana.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-33859/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trebnje, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o.,
Goliev trg 3, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/348-17-40, faks 07/348-17-69.
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: 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.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: nakup sanitetnega, laboratorijskega in zobozdravstvenega materiala.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je nakup sanitetnega
materiala (obvezilni material, material za
imobilizacijo, sanitetni material – ostali,
material za EKG in UZ, razkužila, mila,
material za nego ran, material za sterilizacijo, potrošni material), laboratorijskega
materiala in zobozdravstvenega materiala (material za ordinacije, material za
zobotehniko, RTG material, vrteči instrumenti, dentalne in žlahtne zlitine, akrilatni zobje, material za ortodontijo). Naročilo
se oddaja za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Trebnje,
Goliev trg 3, 8210 Trebnje.
Šifra NUTS: E038.

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.14.10.00-0; dodatni predmeti, glavni besednjak: 33.00.00.00-0; 33.14.18.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.14.10.00-0.
2) Kratek opis: sanitetni material.
3) Obseg ali količina: sanitetni material je
razdeljen v 8 podsklopov, obseg in količina v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.00.00.00-0.
2) Kratek opis: laboratorijski material.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.14.18.00-8.
2) Kratek opis: zobozdravstveni material.
3) Obseg ali količina: zobozdravstveni
material je razdeljen na 7 podsklopov; obseg in količina v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo je razdeljeno v tri sklope: 1. sanitetni
material (v okviru tega na 8 podsklopov),
2. laboratorijski material in 3. zobozdravstveni material (v okviru tega na 7 podsklopov). Ponudniki morajo ponuditi najmanj
80% vsega razpisanega materiala, medtem
ko morajo podsklope ponuditi v celoti). Ocenjena vrednost naročila je 37,5 mio SIT za
vse tri sklope. Naročilo se oddaja za leto
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2006, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT, če vrednost ponudbe v
kumulativi presega 30 mio SIT. Če vrednost
ponudbe v kumulativi ne presega 30 mio
SIT bančna garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok najmanj 30 brezobrestnih dni po vsakokratni dobavi.
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 biti ponudbi priložen 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: pogoji 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,
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– 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 ponudnik 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 ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 (lahko tudi BON 1/P) in potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune (za pravne
osebe); oziroma bilanca uspeha in bilanca
stanja za leto 2004 in potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodijo ponudnikove transakcijske račune (za samostojne podjetnike
posameznike);
– potrdilo DURS, da ima ponudnik poravnane vse davke in prispevke v skladu
s predpisi;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi najmanj
80% vsega razpisanega materiala,
– da ponudnik lahko zagotovi ves razpisani material v posameznih podsklopih,
– da ponudnik lahko zagotovi nemoteno
dobavo po vsakokratnem naročilu,
– da ponudnik lahko zagotovi material
ustrezne vrste in kvalitete, ki je razpisan,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. celovitost ponudbe,
3. stalen popust,
4. plačilni rok,
5. odzivni čas za nujne dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/06.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 5. 1. 2006.
Cena: 6.400 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
39-2005, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 1. 2006 do 11. ure;
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov 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: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 1. 2006
ob 15. uri; Zdravstveni dom Trebnje, Goliev
trg 3, 6210 Trebnje.
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: 29. 11. 2005.
Zdravstveni dom Trebnje
Št. 025-64/2005
Ob-34025/05
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: Centralna enota naročnika, Večna pot 2, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: digitalni fotoaparat.
3) Obseg ali količina:
1. digitalni fotoaparat – 33 kosov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: GPS.
3) Obseg ali količina:
1. GPS – 59 kosov,
2. GPS – 1 kos,
3. GPS – 14 kosov,
4. GPS – 2 kosa,
5. GPS – 4 kosi,
6. zunanja antena – 14 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: 127
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
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 oprav-
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ljanje 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
– 960. 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: 19. 12. 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: 19. 12. 2005
ob 9.30; Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
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Ob-34026/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Kosmač, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-336,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
3600 kosov vzmeti podstavnega vozička
Y-25 – 22,5 t (1800 notranjih in 1800 zunanjih vzmeti).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD Dobova,
Ulica 14. aprila 23, Dobova.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.11.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 3600
kosov vzmeti podstavnega vozička Y-25
– 22,5 t (1800 notranjih in 1800 zunanjih
vzmeti).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: največ 12 mesecev od dneva
sklenitve pogodbe oziroma do zadnje dobave.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 4,000.000 SIT, z
veljavnostjo do 9. 4. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. 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 podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
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6. da ponudnik predloži revidirane ﬁnančne izkaze (bilanca stanja in bilanca uspeha)
za zadnje leto;
7. drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
a) potrdilo, da je proizvajalec dobavljal
vzmeti podstavnega vozička Y-25 v preteklem letu vsaj dvem ŽPP iz držav članic
EU; izjava o dobavi vzmeti potrjena s strani
ŽPP.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– iz 1. točke – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– iz 2. točke – potrdilo, ki ga izda pristojni
organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za
opravljanje določene dejavnosti;
– iz 3. točke – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– iz 4. točke – izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence;
– iz 5. točke – potrdilo, ki ga izda davčni
ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež.
Dokazila so lahko v originalu ali kopiji in
ne smejo biti starejša od 3 mesecev (velja
za točke od 1 do 4), razen za točko 5, kjer
dokazilo ne sme biti starejše do 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– iz 6. točke – revidirane ﬁnančne izkaze
(bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje
leto pred dnevom objave razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– iz 7a. točke – potrdilo, da je proizvajalec dobavljal vzmeti podstavnega vozička
Y-25 v preteklem letu vsaj dvem ŽPP iz
držav članic EU; izjava o dobavi vzmeti potrjena s strani ŽPP.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – maks. 97 točk,
2. rok plačila – maks. 3 točke.
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 6. 1. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa 40
EUR na devizni račun NLB d.d., IBAN:
SI56029230019346887, SWIFT: LJBASI2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno
priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 9. 1. 2006 do 9.

ure v tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 430-10/2005-2
Ob-34053/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, 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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktna oseba: vodja
izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Vojkova ulica 59, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat in Dušan Cirar, 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 414/2005-ODP za
dobavo nadomestnih delov za vzdrževanje
vozil znamke TAM.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava nadomestnih delov za vzdrževanje vozil znamke TAM.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DDP MORS, SV LOGB
Oddelek za oskrbo z nadomestnimi deli, Vojašnica Franc Rozman Stane, Leskovškova
ulica 7, Ljubljana-Polje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
nadomestnih delov za vzdrževanje naročnikovih vozil znamke TAM, v okvirnih letnih količinah in okvirni vrednosti javnega
naročila.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: na podlagi naročilnih listov v obdobju 24 mesecev.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv,
v višini najmanj 500.000 SIT, kot jamstvo,
da bo, če bo ponudnik izbran, sklenil pogodbo z naročnikom pod razpisnimi pogoji,
veljavno najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb;
– ponudnik mora predložiti izjavo banke,
da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in
bo z njim sklenjena pogodba, izdala bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, nepreklicno in brezpogojno, v višini najmanj 1,000.000 SIT, veljavno najmanj
26 mesecev od dneva sklenitve pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo račun izstavljen pod pogodbenimi pogoji, plačal v 30 dneh od 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: ni potrebno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: da ima ponudnikova ponudba
priloženo:
– izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec
ponudbe,
– podpisano in žigosano krovno izjavo,
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– podpisano in žigosano izjavo o zagotavljanju splošnih in posebnih zahtev naročnika,
– izpolnjeno, podpisano in žigosano A
ponudbo-cenik, z vpisanimi cenami za vse
razpisane nadomestne dele in ostalimi zahtevanimi podatki,
– podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: da ima ponudba priložena dokazila, ki
o ponudniku izkazujejo, da:
– je registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnost, ki
je predmet javnega naročila;
– ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v
kateri ima sedež;
– je poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe):

– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali 2006, ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali 2006, ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005 ali 2006.
– ﬁzične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
leto 2004 (DURS), vključno z bilanco stanja
za leto 2004.
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo prijave.
Ponudnik ne sme imeti blokiranega
transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve obrazca o
plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da je ponudnik tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo, kar
dokazuje s priloženo izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o zadostnih tehničnih
in kadrovskih zmogljivostih ter priloženim
izpolnjenim, podpisanim in žigosanim spiskom pogodb.
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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji:
– ponujena vrednost ponudbe: najnižja
ponudba prejme maks. 90 točk,
– ponujeni garancijski rok (zahtevan najmanj 12 mesecev): najdaljši ponujeni garancijski rok prejme maks. 10 točk.
Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo – ki bo dosegel najvišjo vsoto
števila točk po obeh merilih, o čemer bo ponudnike seznanil s pisno odločitvijo.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-10/2005-_.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006 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 414/2005-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
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polnega naslova ponudnika s številko faksa,
št. javnega naročila, elektronski naslov, na
katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Vojkova
cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-34065/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu, kontaktna oseba: Zvone Ulcej, sekretar sodišča,
Kidričeva 1, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/88-46-800, faks 02/88-46-910, elektronska pošta: vida.vezovnik@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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2005-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški in računalniški potrošni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kidričeva 1, Slovenj
Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
količine so razvidne iz razpisne dokumentacije. Skupna okvirna vrednost je 27,580.000
SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2006, konec 31. 1.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
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1. veljavna registracija ponudnika za
dejavnost, katere predmet je javni razpis,
overjeno na sodišču ali izpis iz sodnega
registra;
Samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo pristojnega organa za dejavnost,
katere predmet je javni razpis. Datum dokumentov ne sme biti starejši od treh mesecev
na dan odpiranja ponudb.
2. dokazilo, da ima ponudnik predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, za
področje, v katero spada izvedba javnega
naročila (licenca);
3. podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika
(BON-1 in BON-2 ali BON-3). Dokument ne
sme biti starejši od 3 mesecev na dan odpiranja ponudb;
Samostojni podjetniki predložijo potrjeno
davčno napoved za preteklo leto ter potrdilo
o povprečnem stanju na žiro računu za obdobje zadnjih treh mesecev.
4. dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije (podjetje ali družba predloži
potrdilo pristojnega okrožnega sodišča) in
dokazilo, da njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali predmet sodne
preiskave ter da poslovanje ni s sodno odločbo ustavljeno (podjetje ali družba predloži
potrdilo pristojnega okrožnega sodišča);
(Ponudnik, samostojni podjetnik ali obrtnik predloži tudi potrdilo, da je vpisan v vpisnik podjetnikov oziroma obrtnikov pri izpostavi davčnega urada).
5. potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke določene z zakonom (potrdilo izda Davčna uprava RS, Davčni urad);
6. potrdilo, da v preteklih treh letih pred
pričetkom naročila vodstveni delavci ponudnika niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj
v zvezi s poslovanjem (potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje – Kazenska evidenca).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 1. 2006, do 9. ure,
s pripisom ponudba – ne odpiraj.
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. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2006
ob 10. uri; sejna soba okrožnega sodišča.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Ob-34068/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Stročja vas,
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Razkrižje, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Cankarjeva
cesta 10, Stročja vas 24, Cezanjevci 39,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Mala Nedelja 37, Šafarsko 24, 9240/9243
Ljutomer/Mala Nedelja, Slovenija, tel.
02/584-43-00/584-86-10/580-11-15/58581-70/585-86-44, faks 02/584-43-11/58486-10/580-11-45/585-81-80/585-86-49.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Altus consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Katja Oman, Lepi pot 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/421-90-40,
faks 01/429-90-45, 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.1.2) 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: sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila je sukcesivna dobava
živil za potrebe OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, OŠ Stročja vas, OŠ Janka Ribiča
Cezanjevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Razkrižje. Živila so razdeljena v 10 sklopov.
Naročniki oddajajo javno naročilo za čas
od 15. februarja 2006 do 31. decembra
2008, razen OŠ Mala Nedelja, kjer se naročilo oddaja za čas od 1. aprila 2006 do
31. decembra 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, Cankarjeva cesta 10, Ljutomer, PŠ
z enoto vrtca Cven, Cven 3c, Ljutomer, PŠ
Cvetka Golarja Ljutomer, Golarjeva ul. 6,
Ljutomer, OŠ Stročja vas, Stročja vas 24,
Ljutomer, OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, Cezanjevci 39, Ljutomer, Oddelek Vrtec, Stara
cesta 49, Ljutomer, OŠ Mala Nedelja, Mala
Nedelja 37, Mala Nedelja, OŠ Razkrižje,
Šafarsko 24, Ljutomer.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ribe.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 3.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 4.

1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 5.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: žita in mlevski izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 6.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadje in zelenjava.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 7.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: konzervirani izdelki.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 8.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: zamrznjena živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 9.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostale pijače.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št.: 10.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
2) Kratek opis: ostala živila.
3) Obseg ali količina: v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sukcesivna dobava živil za obdobje od
15. februarja 2006 do 31. decembra 2008,
razen za OŠ Mala Nedelja, kjer se naročilo oddaja za obdobje od 1. aprila 2006 do
31. decembra 2008. Ocenjena vrednost za
celotno obdobje skupaj znaša 153,3 mio
SIT, od tega za OŠ Ivana Cankarja Ljutomer
82,5 mio SIT, za OŠ Stročja vas 24 mio SIT,
za OŠ Janka Ribiča Cezanjevci 17,1 mio
SIT, za OŠ Mala Nedelja 15,6 mio SIT, za
OŠ Razkrižje 14,1 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 2. 2006, konec
31. 12. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor vrednost ponudbe v kumulativi presega
vrednost 30 mio SIT mora ponudnik ponudbi
priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT. Če vrednost ponudbe v kumulativi ne presega vrednosti 30 mio
SIT bančna garancija ni potrebna.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi zbirnega mesečnega računa, v
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roku najmanj 30 brezobrestnih dni od uradnega datuma prejema 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, 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: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1. Pri dobavi živil morajo ponudniki upoštevati vse zahteve naročnikov
glede kvalitete živil, vse veljavne predpise,
ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in
transporta le-teh; obvezno je poslovanje v
skladu s HACCP programom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: registracija pri pristojnem sodišču,
– za samostojne podjetnike posameznike: izpis iz poslovnega registra, ki ga izda
AJPES,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je na
podlagi posebnega zakona tako dovoljenje
potrebno,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1 (lahko tudi
BON 1/P) in potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov transakcijski račun,
– za samostojne podjetnike posameznike: bilanca uspeha in bilanca stanja za leto
2004 in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
– za kmete: potrdilo o višini KD,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik lahko zagotovi kvaliteto živil, kot jo zahtevajo naročniki,
– da ima ponudnik organiziran nadzor
kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti
ponujenih živil,
– da ponudnik posluje v skladu s HACCP
programom,
– da ima ponudnik vozni park za prevoz
živil, skladno z veljavnimi predpisi,
– da ponudnik lahko zagotovi dnevno
dobavo živil, kjer je to zahtevano, na vse
lokacije naročnikov,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. kvaliteta,
3. ﬁksnost cen,

4. plačilni rok,
5. lastna proizvodnja,
6. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 954/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 1. 2006.
Cena: 11.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
36-2005, je potrebno predložiti ob prevzemu
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 1. 2006 do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov 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: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2006
ob 15. uri; OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
Cankarjeva cesta 10, 9240 Ljutomer.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
OŠ Ivana Cankarja Ljutomer,
OŠ Stročja vas,
OŠ Janka Ribiča Cezanjevci,
OŠ Mala Nedelja,
OŠ Razkrižje
Št. 54/2005
Ob-34238/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Hruševec – Šentjur, tajništvo
šole – tel. 03/746-37-00, Gajstova pot 2a,
3230 Šentjur, Slovenija, tel. 03/746-37-00,
faks 03/746-37-20, elektronska pošta: os.hrusevec-sentjur@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: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 2.
2006 do 31. 12. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Hruševec
Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
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II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki: sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: keﬁr;
sklop: smetana, skuta in maslo; sklop: siri;
sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi
in deserti; sklop: sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso,
sklop: telečje meso; sklop: perutninsko
meso; sklop: kunčje meso; sklop: mesnine;
sklop: salame; sklop: perutninske mesnine
in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: zamrznjene ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava;
sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje; sklop:
suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava; sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: ostale sadne
pijače; sklop: sokovi v 2dcl embalaži; sklop:
sirupi; sklop: sadne kaše in rezine; sklop:
vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kaše;
sklop: kosmiči; sklop: testenine; sklop: polnjene testenine; sklop: dehidrirane zakuhe
in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: izdelki iz ostalega testa; sklop: zavitki
in deserti; sklop: polpeti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo,slaščičarski izdelki in keksi: sklop: pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje,
štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop: ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo; sklop: keksi; sklop: slaščičarska peciva – biskvitne rezine in torte; sklop:
slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega
testa in zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: čaji; sklop: razni praški; sklop: kisi;
sklop: med; sklop: začimbe; sklop: dodatki jedem; sklop: instant juhe; sklop: ostala
živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 3. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
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ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) 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 spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– ﬁksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točke, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu naročnika do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, razen v času šolskih božičnih
počitnic, to je od 26. 12. 2005 do 2. 1. 2006.
Zaradi navedenega je podaljšal rok za dvig
in oddajo ponudb za 7 dni (iz 3. 1. 2006 na
9. 1. 2006).
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01320-6030682565 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2005 do 11. ure;
na naslov naročnika: Osnovna šola Hruševec Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur.
Naročnik ponudnike obvešča, da ponudb ne
bo sprejemal v času od 26. 12. 2005 do 2. 1.
2006, to je času šolskih božičnih počitnic.
Zaradi navedenega je podaljšal rok za dvig
in oddajo ponudb za 7 dni (iz 3. 1. 2006 na
9. 1. 2006).
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2006 ob 13. uri; javno odpiranje
ponudb se bo vršilo v knjižnici Osnovne šole
Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev
Ipavcev 2, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Osnovna šola Hruševec – Šentjur
Št. 0/1436
Ob-34252/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta
12, 1420 Trbovlje, kontaktna oseba: Tatjana Jevševar, dipl. ek., Rudarska cesta 12,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-24-202,
faks 03/56-24-101, elektronska pošta: tatjana.jevsevar@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 naročila: 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: ZJN2/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobozdravstveni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: franko skladišče naročnika
razloženo.
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: zobozdravstveni material za
ambulante,
2. sklop: zobozdravstveni material za
zobno tehniko,
3. sklop: zobozdravstveni material za ortodonta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od 1. 2. 2006 do 31. 1. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 60 dni od prevzema blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: navedeno v navodilu ponudnikom za
izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Vsa zahtevana potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavna registracija – izpisek iz sodne
in druge evidence,
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti
– izpisek iz sodne, upravne ali druge evidence,
3. ni v kazenskem postopku – potrdilo
Ministrstva za pravosodje,
4. ni uveden postopek poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek – izpisek iz
sodne evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je poravnal davke in prispevke –
potrdilo davčne uprave,
2. je ﬁnančno in likvidnostno sposoben
– potrjen obrazec BON–1 in BON–2 ali potrjeno davčno napoved za preteklo leto (samostojni podjetniki in kmetje).

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam referenc z navedbo naziva
in naslova kupcev (seznam potrdi sam ponudnik),
2. izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine in vrste blaga.
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: ZJN/2006.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 6. 1. 2006.
Cena je 15.000 SIT z vključenim DDV.
Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo
na račun naročnika št. 01329-6030924721.
Pri negotovinskem plačilu potrebujete za
dvig razpisne dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 do 9. ure.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika
in predstavniki ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 12. uri; Zdravstveni dom Trbovlje, Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: s cenovno
najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena
pogodba za obdobje enega leta.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Zdravstveni dom Trbovlje
Št. 204
Ob-34257/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše, kontaktna oseba: Bogdan Žgavec, Lesjakova ul.
004, 2342 Ruše, Slovenija, tel. 02/669-04-80,
faks 02/669-04-96, elektronska pošta: osj.glazerja-ruse@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: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenega blaga in živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kuhinja: – OŠ Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ul. 4; Ruše in Vrtec,
Šarhova pot 8, Ruše.
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:
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Skupine blaga:
– sklop 1: kruh, pekovski in slaščičarski
izdelki,
– sklop 2: žita, mlevski izdelki, stročnice,
– sklop 3: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 4: meso in mesni izdelki,
– sklop 5: zamrznjena prehrana, ribe,
– sklop 6: domače sadje, sveža zelenjava, zelenjavni izdelki, južno sadje,
– sklop 7: sadni sokovi in sirupi,
– sklop 8: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 2. 2006, konec: 31. 1.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti
5% od vrednosti ponudbe, če je vrednost
ponudbe nad 30 mio SIT. Lastna menica v
vrednosti 10% od vrednosti ponudbe, če je
vrednost ponudbe pod 30 mio SIT in lastno
menico za dobro izvedbo posla v vrednosti
10% od vrednosti sklenjene pogodbe, če
bo ponudnik izbran. Bančna garancija in
menica za resnost ponudbe, z veljavnostjo
do 28. 2. 2006, se priloži ponudbi, menica
za dobro izvedbo posla se priloži ob podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po prejemu računa
/skupen račun za vse dobave preteklega
meseca.
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) 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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 1. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
šole. Cena: 8.400 SIT z vključenim DDV.
Valuta: pred prevzemom razpisne dokumentacije. Pogoji in način plačila: ponudniki
morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati na transakcijski račun
št.: 01308-6030678303 pri NKBM s pripisom
za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu morajo dostaviti na naslov
naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2006 do 12.
ure, na naslov naročnika: Osnovna šola

Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ul. 4, 2342
Ruše, v zaprti kuverti s pripisom na levi
strani kuverte spodaj: »Ne odpiraj-ponudba
prehrana 06-07«.
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: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo v sredo, dne 11. 1. 2006 ob 12.
uri, Osnovna šola Janka Glazerja Ruše,
Lesjakova ul. 4, 2342 Ruše.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Osnovna šola Janka Glazerja Ruše
Ob-34368/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod, Gasilsko reševalna služba Kranj,
kontaktna oseba: inž. Janko Klemenčič, Bleiweisova c. 34, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/237-52-64, faks 04/237-52-52, elektronska pošta: grs.kranj@gas-res-sluzba-kr.si,
tajništvo.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava večjega terenskega gasilskega
vozila za gozdne požare.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež GRS Kranj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.42.12; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 34.14.42.13.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 34.14.42.12.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: eno
vozilo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 9. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5,000.000 SIT z veljavnostjo najmanj
do 11. 3. 2006 (vzorec 1);
2. izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5,000.000 SIT in jo bo predložil
najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe
(vzorec 2);
3. izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 5,000.000 SIT in jo bo predložil ob
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prevzemu vozila; veljavnost garancije mora
biti še en dan po izteku garancijskega roka
(vzorec 4).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– plačilo avansa: 25% pogodbene vrednosti,
– ob prevzemu vozila: 60% pogodbene
vrednosti,
– 60 dni po prevzemu vozila: 15% pogodbene vrednosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokaz o veljavni registraciji – izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence (dokazilo ne sme biti starejše od 2 mesecev od
datuma oddaje ponudbe);
2. kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence ali izjava, da za njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (dokazilo ne sme biti starejše od 2
mesecev od datuma oddaje ponudbe).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. dokazilo o ekonomsko-ﬁnančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini trikratne ponudnikove vrednosti tega javnega naročila,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON1
in BON2 ali za samostojne podjetnike zadnja odločba o odmeri davka in poročilo
banke, da račun ni bil blokiran (dokazila,
razen odločbe o odmeri davka, ne smejo
biti starejša od 2 mesecev od datuma oddaje ponudbe);
5. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe, da ima ponudnik poravnane vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. dokazilo o tehnični in kadrovski sposobnosti – ponudnik mora imeti vsaj pet referenc za dobavo podobnih vozil v zadnjih 3
letih v enaki ali višji vrednosti od ponujene, s
potrdili naročnikov o dobro opravljenem delu
z vrednostmi in datumi izvedbe;
7. dokazilo, da ima ponudnik certiﬁkat o
kakovosti ISO 14001 in 9001;
8. izjava, da bo gasilsko vozilo dobavljeno najkasneje do 30. 9. 2006;
9. izpolnjeno priloženo izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije in o
tem, da podatki niso zavajajoči;
10. izpolnjen vzorec pogodbe; ponudnik
mora paraﬁrati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, za ocenitev ponudb v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN št. 01/05.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2006 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 11. 3. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2006
ob 13. uri; Gasilsko reševalna služba Kranj,
Bleiweisova c. 34, Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Gasilsko reševalna služba Kranj
Ob-34371/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, 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.
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:
reagenti in kemikalije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica 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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: od pravnomočnosti obvestila o
priznanju sposobnosti do 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v II.
fazi bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT ter izjava banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma prevzema blaga
in pravilne izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in ﬁnančno ter tehnično sposobnost prijaviteljev
na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1),
III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada, da ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. da ima potrdilo Agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke pri Ministrstvu

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
za zdravje RS, o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z
medicinskimi pripomočki na debelo;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ima potrdilo sodišča, da proti prijavitelju ni uveden postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali, da
ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe; potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni na dan določen za predložitev prijav;
5. izjava prijavitelja, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata
pristojni:
6.1 davčni urad in
6.2 carinski urad;
potrdili ne smeta biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. da je predložil BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi prijaviteljev transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za prijavitelje, ki ne predložijo obrazca
BON-2); dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni na dan določen za predložitev prijav.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8.1 da zagotavlja razpisane vrste in količine blaga na katere se prijavlja (velja za
skupine 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 in
33);
8.2 da zagotavlja 100% razpisanih vrst in
količin blaga iz skupine oziroma skupin, na
katere se prijavlja (velja za skupine 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 in 24);
9. da ponuja blago, ki ustreza tehničnim
in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene
v speciﬁkaciji zahtev naročnika;
10. da bo dostava ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in poskrbljeno za
odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;
11. da bo dobavni rok največ 7 dni ter da
bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;
12. da bo imel blago, ki bo predmet pogodbe, na zalogi v svojem skladišču;
13. izjavo, da imajo vse prijavljene vrste blaga CE oznako, ki jo bo prijavitelj na
zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo
ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti
– za artikle iz razreda I ter izjava o skladnosti in listina o skladnosti – za artikle iz
razredov I-s, I-m, IIa, IIb in III).
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 82 z dne
9. 9. 2005, Ob-23969/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 1. 2006.
Cena: 6.000 SIT.

Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 11. in 13. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks
02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Reagenti in kemikalije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2006.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 9. 2. 2006.
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: 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: predvideno
28. 2. 2006 ob 12.30; v pisarni vodje nabave medicinskega zdravstvenega potrošnega
materiala, Natalija Kampuš, univ. dipl. ekon.
(zgradba Uprave).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ocenjena letna vrednost naročila je
420,000.000 SIT z DDV.
Naročnik bo to javno naročilo oddal na
podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona
o javnih naročilih ZJN-1.
Prijavitelj mora ponuditi 100% razpisanih
vrst blaga in količin iz skupine oziroma skupin na katere se prijavlja (velja za skupine
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 in 24).
Pri skupinah 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32 in 33 se lahko prijavitelj prijavi na posamezno vrsto blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-34372/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: službena obleka za leto
2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbor dobavitelja službene obleke po meri
za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Poštno skladišče Maribor,
Zagrebška 106, Maribor.
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Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.00.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– jakna letna: 1.100 kosov,
– hlače letne dolge: 1.230 kosov,
– hlače letne dolgo-kratke: 1.630 kosov,
– krilo letno: 1 kos,
– kapa letna: 1.350 kosov,
– bunda zimska: 600 kosov,
– hlače zimske: 2.980 kosov,
– krilo zimsko: 1 kos,
– kapa zimska: 1.470 kosov,
– gamaše: 180 kosov.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v višini 2,000.000 SIT), izbrani dobavitelj:bančna garancija za dobro izvedbo posla (v višini
3,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 10. 4.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni
skupaj.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: rezultati testiranja blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 90/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 1. 2006.
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: 23. 1. 2006 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 10. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 1. 2006
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 164/05
Ob-34373/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična bolnišnica Ormož, kontaktna
oseba: Danica Žohar, Ptujska cesta 33,
2270 Ormož, Slovenija, tel. 02/74-15-104,
faks 02/74-15-200, elektronska pošta:
pbo.zohar@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano po sklopih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Ormož, Ptujska cesta 33, 2270 Ormož.
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: kruh in pekovsko pecivo,
2. sklop: presno meso: junjetina, svinjina, teletina, drobovina,
3. sklop: presno meso: perutnina,
4. sklop: mesni izdelki iz svinjskega, govejega, telečjega, perutninskega mesa,
5. sklop: mleko, mlečni izdelki,
6. sklop: vloženo sadje,
7. sklop: vložena zelenjava,
8. sklop: zamrznjena zelenjava in ribe,
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9. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa in
ostali zamrznjeni izdelki,
10. sklop: testenine in različne jušne zakuhe,
11. sklop: moke,
12. sklop: olja in maščobna živila,
13. sklop: jajca,
14. sklop: sadni sirupi, sokovi in brezalkoholne pijače,
15. sklop: čaji,
16. sklop: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava banke, da bo ponudnik v primeru izbora
dobil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, če jo bo naročnik
ob sklenitvi pogodbe zahteval.
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:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi 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
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež;
5. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
7. da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
8. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa;
9. da je v zadnjih treh letih pred objavo
javnega naročila že dobavljal blago javnim
zavodom s področja zdravstva ali predšolske vzgoje in izobraževanja;
10. da zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa;
11. da nudi 60-dnevni plačilni rok;
12. da bo dostava blaga fco skladišče
naročnika – razloženo in da nudi odzivni čas
en delovni dan;
13. da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodni in
prometu živil izdanih na podlagi Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter

Stran

9020 /

Št.

110 / 9. 12. 2005

snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list
RS, št. 52/00 in 42/02, 47/04);
14. da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh
letih pred objavo tega razpisa (da naročnik
ni vlagal upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in neupoštevanja drugih določil
pogodbe).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati
dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni urad;
2. potrdilo oziroma izpisek iz ustrezne
sodne, upravne ali druge evidence, oziroma
lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
4. potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence (potrdilo je
lahko overjena fotokopija in ne starejša od
30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
5. potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež (potrdilo je lahko overjena fotokopija
in ne starejša od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
6. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
(potrdilo je lahko overjena fotokopija in ne
starejša od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
7. izjavo ponudnika, da ni dal zavajajočih
podatkov (OBR-I/5).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. dokazilo, iz katerega je razvidno, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega računa, ali potrdilo poslovne
banke (vseh bank kjer ima ponudnik odprte TTR-e), ki vodi ponudnikov račun (šteje
se šest mesecev od datuma, do katerega je
možno dvigniti razpisno dokumentacijo);
2. izjavo o plačilnih pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. seznam najvažnejših dobav blaga;
2. izjava, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
3. izjava o zagotavljanju dostave blaga in
odzivnem času;
4. izjava o zagotavljanju higienskih pogojev:
5. izjava o izpolnjevanju 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 12. 2005.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun
št. 01100-6030278476 – UJP Slovenska Bistrica, s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 12. 2005 do
12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 9. 1. 2006.
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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 1. 2006
ob 14. uri; Psihiatrična bolnišnica Ormož,
Ptujska cesta 33, 2270 Ormož.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Ormož
Št. 76/05
Ob-34374/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur, tajništvo šole – tel. 03/746-38-00, Ulica skladateljev Ipavcev 2, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/746-38-00, faks 03/746-38-03, elektronska pošta: tajnistvo@os-fmalgaja.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil v času od 1. 2.
2006 do 31. 12. 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Franja
Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev
2, 3230 Šentjur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki: sklop: mleko; sklop: jogurti; sklop: keﬁr;
sklop: smetana, skuta in maslo; sklop: siri;
sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi
in deserti; sklop: sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki:
sklop: juneče meso; sklop: svinjsko meso,
sklop: telečje meso; sklop: perutninsko
meso; sklop: mesnine; sklop: salame; sklop:
perutninske mesnine in salame; sklop: paštete;
3. skupina živil – ribe in konzervirane
ribe: sklop: zamrznjene ribe; sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca;
5. skupina živil – olja in izdelki: sklop:
olja; sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje: sklop: solata; sklop: ostala zelenjava;

sklop: krompir; sklop: stročnice; sklop: južno
sadje; sklop: jabolka; sklop: zgodnje spomladansko sadje; sklop: ostalo sadje; sklop:
suho sadje;
7. skupina živil – zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje: sklop: zamrznjena
zelenjava; sklop: konzervirana in vložena
zelenjava; sklop: kislo zelje in repa; sklop:
konzervirano sadje; sklop: marmelade;
8. skupina živil – sadni sokovi in ostale
pijače: sklop: nektarji; sklop: ostale sadne
pijače; sklop: sokovi v 2 dcl embalaži; sklop:
sirupi; sklop: sadne kaše in rezine; sklop:
vode;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine: sklop: riž; sklop: mlevski izdelki;
sklop: instant mlevski izdelki; sklop: kaše;
sklop: kosmiči; sklop: testenine; sklop: polnjene testenine; sklop: dehidrirane zakuhe
in zlate krogljice;
10. skupina živil – zamrznjeni izdelki iz
testa: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: izdelki iz ostalega testa; sklop: zavitki
in deserti; sklop: polpeti;
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo,slaščičarski izdelki in keksi: sklop: pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop: žemlje,
štručke; sklop: rogljiči, bombete; sklop:
ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo; sklop: slaščičarska peciva
– biskvitne rezine in torte; sklop: slaščičarska peciva – pecivo iz vzhajanega testa in
zavitki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: kakavove kreme; sklop: čaji; sklop:
razni praški; sklop: kisi; sklop: med; sklop:
začimbe; sklop: dodatki jedem; sklop: ostala živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2006 in/ali konec
31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku predložiti menično izjavo z bianko menico
za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT z
veljavnostjo do 31. 3. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) 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 spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– cena – 75 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
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– ﬁksnost ponudbenih cen: 13 mesecev
– 1 točka, 14 mesecev – 2 točki, 15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17
mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6 točk, 19
mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8 točk, 21
mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10 točk, 23
mesecev – 11 točk, 24 mesecev – 12 točk,
– ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu naročnika do dneva in ure, predvidene za oddajo ponudb, razen v času šolskih božičnih
počitnic, to je od 26. 12. 2005 do 2. 1. 2006.
Zaradi navedenega je podaljšal rok za dvig
in oddajo ponudb za 7 dni (iz 3. 1. 2006 na
9. 1. 2006).
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01320-6030682177, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Franja
Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev Ipavcev
2, 3230 Šentjur. Naročnik ponudnike obvešča, da ponudb ne bo sprejemal v času
od 26. 12. 2005 do 2. 1. 2006, to je času šolskih božičnih počitnic. Zaradi navedenega je
podaljšal rok za dvig in oddajo ponudb za 7
dni (iz 3. 1. 2006 na 9. 1. 2006).
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) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2006 ob 10. uri; javno odpiranje
ponudb se bo vršilo v knjižnici Osnovne šole
Franja Malgaja Šentjur, Ulica skladateljev
Ipavcev 2, 3230 Šentjur.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
Št. 444
Ob-34392/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba: Terezija Keršmanc, Pot
sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/373-44-21, faks 05/377-36-51, elektronska pošta: rezi.kersmanc@pb-idrija.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Psihiatrična bolnišnica Idrija, kontaktna oseba: Franc Smolnikar, Pot sv. Antona 49, 5280 Idrija,
Slovenija, tel. 00386/(0)5/37-34-490, faks
00386/(0)5/37-73-651, elektronska pošta:
franc.smolnikar@pb-idrija.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: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 00386/(0)5/37-34-421,
faks 00386/(0)5/37-73-651, elektronska
pošta: psihiatrija@pb-idrija.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava kurilnega olja ekstra lahko.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Idrija, Pot sv. Antona 49, Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kurilno
olje ekstra lahko v okvirni količini 600.000
litrov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko izvajajo: sukcesivne dobave po naročilu
naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 3. 2006, konec 29. 2. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 3,000.000 SIT;
– bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni rok – 45 dni od dneva izstavitve
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– da ni vpisan v kazensko evidenco;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem;
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
– da ima plačane vse davke, prispevke
in druge dajatve;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije, da poslovanja ponudnika ne
vodi prisilna uprava, ter da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da zagotavlja največ dvodnevni rok dobave;
– da zagotavlja petdnevni rok za rešitev
reklamacij;
– da razpolaga s stalno zalogo blaga v
višini 10% ocenjene letne količine.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
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– plačilni rok,
– dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01-509/2-2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije plačilo na podračun
enotnega zakladniškega računa številka:
0100-6030276924 pri Banki Slovenije, z
navedbo ID številke za DDV in številke javnega naročila: 01-509/2-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 1. 2006 ali 59 dni
od odposlanja obvestila, do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2006
ob 13. uri, prostor: seminar v stavbi S Psihiatrične bolnišnice Idrija, Pot sv. Antona 49,
5280 Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
– naročnik ne bo organiziral sestanka s
ponudniki;
– ogled lokacije možen po predhodnem
dogovoru z naročnikom.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-34447/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Skupina za javna naročila, 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.
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:
analizator za biokemijske preiskave z reagenti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Maribor.
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: dobavni rok: 60 dni od sklenitve
pogodbe za opremo, za reagente in ostali
material 21 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT;
– garancija mora veljati do 18. 8. 2006;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% pogodbene vrednosti;
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– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 75 dni od datuma obojestranskega
podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne izstavitve računa ter 75-dnevni plačilni
rok od datuma dobave reagentov in pravilne
izstavitve računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: naročnik bo ugotavljal minimalno
zahtevano pravno-statusno, ekonomsko in
ﬁnančno ter tehnično sposobnost ponudnikov na osnovi predloženih dokumentov,
podatkov in dokazil navedenih v točkah III.2.1.1), III.2.1.2) in III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. potrdilo sodišča o registraciji oziroma
potrdilo pristojnega davčnega urada, da ponudnik ni prenehal z opravljanjem dejavnosti;
2. potrdilo Agencije RS za zdravila in
medicinske pripomočke pri Ministrstvu za
zdravje o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov – promet z medicinskimi pripomočki na debelo;
3. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni vpisan
v kazensko evidenco zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
4. potrdilo sodišča, da proti ponudniku ni
uveden stečajni postopek, postopek likvidacije ali prisilne poravnave ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilna
odločbe; potrdilo ne sme starejše od 60 dni
na dan določen za predložitev ponudb;
5. izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
6. potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi,
zapadle do dneva prevzema potrdila, ki ga
izdaja pristojni davčni urad; potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni na dan določen za
predložitev ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. BON-2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na
dan določen za predložitev ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava, da zagotavlja 100% razpisanih in ponujenih vrst in količin opreme ter
reagentov in ostalega materiala ter da reagenti in ostali materiali v ponujenih količinah ustrezajo normalni izvedbi zahtevanega
števila preiskav, opredeljenih v speciﬁkaciji
zahtev naročnika;
9. izjava, da ponuja nov in nerabljen sistem;
10. izjava, da nudi 75-dnevni plačilni rok
od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika in pravilne izstavitve
računa ter 75-dnevni plačilni rok od datu-
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ma dobave reagentov in pravilne izstavitve
računa;
11.1 izjava, da bo dostava opreme (sistema) ddp Splošna bolnišnica Maribor – razloženo in montirano v prostore naročnikovega
oddelka za laboratorijsko diagnostiko,
11.2 izjava, da bo dostava reagentov in
ostalega materiala ddp Splošna bolnišnica
Maribor – razloženo v skladišče centralne
lekarne;
12.1 izjava, da zagotavlja dobavo in
montažo opreme (sistema) v roku 60 dni od
sklenitve pogodbe ter da bo s pooblaščenim
izvajalcem Fin-Pro, d.o.o. izvedel povezavo
opreme (sistema) v laboratorijski informacijski sistem (LIS),
12.2 izjava, da zagotavlja dobavo reagentov in ostalega materiala v roku 21 dni
po prejemu naročilnice ter da bo po vsakem
posameznem naročilu dostavil celotno količino naročenega blaga;
13. izjava, da bo tudi po preteku sedmih let dobavljal reagente in ostali material
po cenah iz ponudbe, korigirane za tečaj
Eura;
14. izjava, da zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis
za vso dobavljeno in montirano opremo (sistem);
Opomba: ponudniki morajo predložiti
potrdilo proizvajalca, da so pooblaščeni in
usposobljeni za servisiranje ponujene opreme (sistema);
15. izjava, da zagotavlja odzivni čas servisa največ (6) ur po prejemu obvestila ter
maksimalno (24) ur za dobavo rezervnih
delov in odpravo napak;
16. izjava, da zagotavlja šolanje osebja naročnika za pravilno uporabo opreme
(sistema);
17. izjava, da nudi 12-mesečno garancijo
za dobavljeno in montirano opremo (sistema);
18. izjava, da zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let po izteku garancijske dobe;
19. CE certiﬁkat s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami 93/42/EEC;
20. izjava, da imajo vsi reagenti CE
oznako, ki jo bo ponudnik na zahtevo naročnika dokazal s predložitvijo ustreznih dokumentov (izjava o skladnosti – za artikle iz
razreda I ter izjava o skladnosti in listina o
skladnosti – za artikle iz razredov I-s, I-m,
IIa, Iib in III).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 80 točk,
2. tehnične karakteristike – 20 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 17. 1. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno pri
skupini za javna naročila (stavba št. 10),
vsak delovni dan med 11. in 13. uro, ali
po pošti ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije, faks

02/33-11-533. Razpisno dokumentacijo
je potrebno vplačati na podračun EZR št.
01100-6030278185, s pripisom za RD: Analizator za biokemijske preiskave z reagenti.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: ponudbe je treba
predložiti do 17. 1. 2006 do 13. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 18. 7. 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: 18. 1. 2006
ob 12. uri; v mali konferenčni predavalnici v
16. etaži Kirurške stolpnice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije:
Ocenjena vrednost analizatorja je
54,000.000 SIT.
Naročnik bo javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu z 18. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št.
36/04).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 765/05
Ob-34448/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup monitorjev. Javno naročilo obsega
9 sklopov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1: monitorji A prenosni
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitor A prenosni.
3) Obseg ali količina: 14 kosov.
Sklop št. 2: monitorji B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
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2) Kratek opis: monitorji B.
3) Obseg ali količina: 6 kosov.
Sklop št. 3 monitorji C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitorji C.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
Sklop št. 4: monitorji D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitor D.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. 5: monitor E
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitorji E.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 6: monitor F
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitor F.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 7: monitor G
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitor G.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 8: monitor H prenosni
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitor H prenosni.
3) Obseg ali količina: 3 kosi.
Sklop št. 9: monitor I prenosni
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.51.00-4.
2) Kratek opis: monitor I prenosni.
3) Obseg ali količina: 11 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: javno
naročilo v celoti obsega nakup 42 kosov
monitorjev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe;
2. nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
OP: višina bančne garancije pod točko 1
in 2 je razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena – najugodnejša končna
ponudbena vrednost za sklop 100%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 1. 2006 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: 26. 1. 2006
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 1/pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo pred plačilom razpisne dokumentacije pravico do vpogleda v razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka I.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-34545/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/331-35-51, faks
02/332-76-61, elektronska pošta: jn@snagamb.si, internetni naslov: http://www.snagamb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 71/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avtomobilske gume za tovorna in osebna vozila ter delovne stroje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Snaga d.o.o., Nasipna
ulica 64, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 1, največ 2.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 71/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 12. 2005.
Pogoji in način plačila: brezplačno – na
spletni strani: www.snaga-mb.si – okence:
javna naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 12. 2005, do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2005
ob 9. uri, Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64,
Maribor – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-34546/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Darko Fras, Nasipna ulica 64, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/331-35-51, faks
02/332-76-61, elektronska pošta: jn@snagamb.si, internetni naslov: http://www.snagamb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: kombinacija prejšnjih.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 70/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
licence za MS programsko opremo za
strežnike in delovne postaje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Snaga d.o.o., Nasipna
ulica 64, Maribor.
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.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 1.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 70/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 27. 12. 2005.
Pogoji in način plačila: brezplačno – na
spletni strani: www.snaga-mb.si – okence:
javna naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 27. 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. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 12. 2005
ob 10. uri; Snaga d.o.o., Nasipna ulica 64,
Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-34553/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Mitja Anžur,
Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-91-42, faks 01/251-55-16, elektronska pošta: razpis.kalkulatorji@bsi.si, internetni naslov: http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-IT/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
minikalkulatorji za preračun.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
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: ni opcij.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 2. 12. 2005, konec 30. 3.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok dobave,
3. lastnosti tipk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
Jav-raz-01-IT/2006.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 1. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: poravnalni račun
Banke Slovenije, 01000-0000100090, sklic
05-31-2709226-3000.
Potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije je potrebno predložiti ob njenem prevzemu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006, do 10. ure
po lokalnem času.
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. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 13. uri po lokalnem času, Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Banka Slovenije
Št. 430-208/2005/7
Ob-34554/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo pisarniškega materiala, št. 430-208/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava pisarniškega materiala, za potrebe dvoletnega
obdobja, in sicer po sklopih iz Priloge B.
Podrobnejši opis in okvirne količine blaga,
ki je predmet javnega razpisa, so navedene
v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje
zadeve, Generalna policijska uprava in policijske uprave na območju celotne RS.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2) Kratek opis: pisarniški potrošni material, obrazci in tiskovine.
3) Obseg ali količina: količine so za potrebe dvoletnega obdobja.
Opis in okvirna količina blaga sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00-8.
2) Kratek opis: tonerji, kartuše, pisalni
trakovi in ostali potrošni material.
3) Obseg ali količina: količine so za potrebe dvoletnega obdobja.
Opis in okvirna količina blaga sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so za potrebe dvoletnega obdobja. Podrobnejši opis in okvirne količine blaga, ki je
predmet javnega razpisa, so navedene v
razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
potrdilo, da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava o dosedanjih dobavah
oziroma seznam najpomembnejših doba;
izjava o predložitvi vzorcev artiklov.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 103/31778 z dne 18. 11.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-208/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43020805, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-327/2005
Ob-34555/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo letnih
in zimskih avtoplaščev št. 430-327/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava letnih
in zimskih avtoplaščev, in sicer po sklopih
iz priloge B. Podrobnejši opis in količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave so lokacija Generalne policijske uprave in lokacije
posameznih policijskih uprav na območju
Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00-2.
2) Kratek opis: letni avtoplašči.
3) Količina ali obseg: 2220 kosov; podrobnejši opis in količine artiklov so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 15. 3. 2006; podrobnejši
podatki glede dobavnih rokov so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.10.00-2.
2) Kratek opis: zimski avtoplašči.
3) Količina ali obseg: 2946 kosov; podrobnejši opis in količine artiklov so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 30. 10. 2006; podrobnej-

Stran

9026 /

Št.

110 / 9. 12. 2005

ši podatki glede dobavnih rokov so razvidni
iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količina
avtoplaščev za posamezni sklop znaša:
– za sklop 1: letni avtoplašči: 2220 kosov in
– za sklop 2: zimski avtoplašči: 2946 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 3. 2006.
Podrobnejši podatki glede dobavnih rokov so razvidni iz razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe; bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki bo izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa in tehnične
sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnična dokumentacija in
seznam avtoplaščev, ki jih ima ponudnik v
svojem prodajnem programu na dan oddaje
ponudbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-327/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 1. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43032705, za nakazila
iz tujine pa še naslednji podatki: Bank of
Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana,
IBAN SI 56011006370171132, Swift Code
BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni,
ko državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana
tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 1. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve,
Urad za ﬁnančne zadeve in javna naročila, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4,
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
Opomba pod točko II.3): podrobnejši podatki glede dobavnih rokov so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Št. 110-1/05

Ob-34672/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 97 z dne 4. 11.
2005, je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca, za »Dobava kabin za cestninske
postaje na AC v Sloveniji« (Ob-29951/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 22. 12. 2005 do 10.30.
Odpiranje ponudb bo dne 22. 12. 2005
ob 11. uri. Kraj predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Št. 35103-4/2005

Ob-34416/05

Popravek
V javnem razpisu za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del na Osnovni šoli Jožeta Krajca, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005,
Ob-32536/05, str. 8649 se popravi točka
IV.3.2) tako, da se pravilno glasi:
– pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti
ju je mogoče do 30. 12. 2005.
Občina Cerknica
Št. 032-01-2077/05-03

Ob-34417/05

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila: izgradnja kanalizacijskega omrežja
Podturn Občine Dolenjske Toplice, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 106 z dne
25. 11. 2005, Ob-32539/05 se popravita
točki III.2.1.2) in III.2.1.3) in se pravilno glasita:
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– s strani AJPES potrjene oddane računovodske izkaze za leto 2004, iz katerih
mora biti razvidno doseganje naslednjih
kriterijev: a) skupni prihodki > 200 milijonov SIT; b) sredstva > 150 milijonov SIT;
c) gibljiva sredstva > kratkoročne obveznosti;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja v skladu z Odredbo o poslovanju
proračunskih porabnikov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo javnega naročila in nadzor kakovosti;
– zagotovitev zadostne tehnične opreme in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s podatki o že sklenjenih pogodbah
iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet
v letu 2006;
– vsaj tri potrjene reference o izvedenih
objektih in napravah komunalne infrastrukture v zadnjih petih letih v vrednosti nad 20
milijonov SIT.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-34364/05
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.1.1) 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: RTV 073/2005-1L-ODP/G.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje gradbenih del na objektih RTV
Slovenija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 3. 2006 v višini 1,500.000 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
073/2005.
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 073/2005.
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
073/2005.
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 073/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006.
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
073/2005. 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 073/2005-1L-ODP/G) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-34415/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Šolski center Velenje, kontaktna oseba: Ivan Kotnik, Trg mladosti 3, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/896-06-00, faks 03/896-06-60, elektronska pošta: info@s-scv.ce.edus.si, internetni naslov: http://www.c-scv.ce.edus.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktna oseba: Bojana Sovič, Strma ul. 8,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10,
faks 02/250-41-35, elektronska pošta:
proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Šolski center Velenje, kontaktna oseba: Ivan Kotnik,
Trg mladosti 3, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-06-00, faks 03/896-06-60, elektronska pošta: info@s-scv.ce.edus.si, internetni
naslov: http://www.s-scv.ce.edus.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba površin za praktični pouk – Medpodjetniškega izobraževalnega centra
Šolskega centra Velenje na lokaciji Stari
jašek – 2. in 3. faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koroška cesta 58, 3320
Velenje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška, strojna in elektro instalacijska
dela pri izvedbi površin za praktični pouk
– Medpodjetniškega izobraževalnega centra
Šolskega centra Velenje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pričetek del: takoj po podpisu pogodbe; zaključek del: julij 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za kvalitetno in pravočasno izvedbo del v pogodbenem roku v višini 10% pogodbene vrednosti,
ki jo bo izbrani izvajalec predložil v 10 dneh
po podpisu pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– do 90% pogodbene vrednosti na osnovi potrjenih začasnih situacij s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora),
v 60 dneh od uradnega prejetja potrjenih
začasnih mesečnih situacij in v skladu z
dinamiko plačil;
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– preostalih 10% na osnovi potrjene
končne situacije s strani pooblaščenega zastopnika naročnika (nadzora), po kvalitetni
primopredaji del, predaji bančne garancije
oziroma garancije zavarovalnice za garancijsko dobo, v 60 dneh od uradnega prejetja
potrjene končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni dokumentaciji,
skladno z ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– Dokazilo, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne
družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS.
– Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), v kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje
te dejavnosti potrebno.
– Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
– Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
– Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, izvleček
iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 in 2004 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune;
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS o
odmeri davka iz dejavnosti za poslovno leto
2003 in 2004 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in
iz poslovnega izida za leto 2003 (iz davčne
napovedi za leto 2003 in 2004), ki jih potrdi
DURS ter potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko
zaključene mesece pred odpiranjem ponudb
ter morebitnih blokadah le-tega:
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogoja.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– na 3 objektih, kjer je izvajal dela v vrednosti min. 300 mio SIT (z DDV).
Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil odgovorni
vodja del na 2 objektih, kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti min 300 mio SIT (z
DDV).
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 84 z dne
16. 9. 2005, Ob-24838/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 1. 2006.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma ulica
8, 2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o
plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 do 11. ure;
Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320
Velenje – vložišče.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 1. 2006
ob 12. uri; Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje – 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: 28. 11. 2005.
Šolski center Velenje

Storitve
Ob-34102/05
Zavrnitev ponudb
Naročnik Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana, je na osnovi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005, Ob-13777/05,
za oddajo storitev razvojno raziskovalnega
projekta izdelave tehničnih pogojev za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov
stanovanjske gradnje po postopku s pogajanji po predhodni objavi, zavrnil ponudbo
edinega ponudnika.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
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Št. 64000-04/2005-07

Ob-34028/05

Popravek
V javnem razpisu za prevoz osnovnošolskih otrok, objavljenem v Ur. l. RS, št. 106
z dne 25. 11. 2005, Ob-32603/05, se pod
točko III.1.1) črta tretja alinea.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Št. 433-01-23/2005/11

Ob-34375/05

Popravek
Naročnik Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, na podlagi petega odstavka
25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni
list RS, št. 36/04), objavlja popravek javnega naročila za oddajo storitev po odprtem
postopku za varovanja poslovnih prostorov,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 89 z
dne 7. 10. 2005, Ob-26617/05.
Spremenijo se naslednje točke tako, da
popravljene glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije
Pridobiti ju je mogoče do 13. 12. 2005.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan med 9. in 15. uro. Za sprejem oziroma
dvig dokumentacije je potrebno poslati ali
prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne
osebe, naslova, št. telefona in št. telefaksa.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani Ministrstva za ﬁnance:
http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpis_varovanje_poslovnih_prostorov.htm.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 12. 2005, do
10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 12. 2005
ob 12. uri, Ministrstvo za ﬁnance, Tržaška
19a, Ljubljana, 2. nadstropje, soba št. 230.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 10/05

Ob-34559/05

Popravek
Naročnik Mestna občina Velenje spreminja in dopolnjuje razpisno dokumentacijo za
oddajo javnega naročila storitev po odprtem
postopku za zavarovanje Mestne občine Velenje in javnih zavodov, št. JN S – 10/05
CDL, z dne 21. 11. 2005, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 106/05, Ob-32570/05,
in sicer:
1. Podaljšuje se rok za predložitev ponudb, in sicer je novi rok, ponedeljek,
19. 12. 2005 do 10. ure.
2. Javno odpiranje bo v ponedeljek,
19. 12. 2005 ob 12. uri.
3. Pri predmetu javnega naročila se namesto zavarovanje elektronskih računalnikov pravilno glasi zavarovanje elektronike.
Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije št. 1 bodo, skladno s prvim odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih
– ZJN-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 36/04
– uradno prečiščeno besedilo) posredovane
vsem ponudnikom, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo.
Te spremembe in dopolnitve razpisne
dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za zavarovanje
Mestne občine Velenje in javnih zavodov, št.
JN S – 10/05 CDL, z dne 21. 11. 2005.
Mestna občina Velenje

Ob-33858/05
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
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 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: založniške in tiskarske
storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet naročila so založniške in tiskarske storitve za potrebe Veterinarske fakultete. Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti celotno razpisano storitev, to pomeni
pripravo na tisk, tisk in distribucijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava bo na lokacije
naročnika v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Ptuju, Celju, Kranju, Novem mestu in
Novi Gorici.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.30.00.00-0; dodatni predmet, glavni besednjak: 78.10.00.00-8.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN-1 – storitve: številka kategorije 15, predmet založniške in tiskarske storitve na honorarni ali
pogodbeni ravni.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: založniške in tiskarske storitve (priprava na tisk,
tisk in distribucija) za potrebe naročnika, za
obdobje do 31. decembra 2008. Ocenjena
vrednost storitve na leto znaša 15 mio SIT,
za celotno obdobje naročila pa 45 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 2. 2006, konec
31. 12. 2008.
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: rok plačila najmanj 30 brezobrestnih dni po izstavitvi
mesečnega računa za storitve opravljene v
tekočem mesecu.
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
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skupina ponudnikov/izvajalcev mora biti ponudbi priložen 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: pogoji 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 ponudnik 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,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 (lahko tudi BON 1/P) in potrdilo poslovne banke ali bank, ki vodi ponudnikove transakcijske račune (za pravne
osebe); oziroma bilanca uspeha in bilanca stanja za leto 2004 in potrdilo poslovne
banke ali bank, ki vodi ponudnikove transakcijske račune (za samostojne podjetnike
posameznike),
– da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke v skladu s predpisi, 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,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik lahko zagotovi celotno
storitev (pripravo na tisk, tisk in distribucijo),
– da ponudnik lahko zagotovi dobavo v
roku največ 7 dni od dneva prejema vsakokratnega naročila,
– da ponudnik razpolaga s potrebno
opremo za kvalitetno opravljanje razpisane
storitve,
– ostalo 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. plačilni rok,
3. rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/5/2005.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 1. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
3/5/2005, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 1. 2006 do 11. ure;
kolikor je ponudba poslana po pošti šteje za
pravočasno, če prispe na naslov 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: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 1. 2006
ob 13. uri; Univerza v Ljubljani, 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: 29. 11. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta
Su 040802-2/2005
Ob-34066/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Okrožno sodišče, kontaktna oseba: Elizabeta Orešnik, Zoisova 2, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/27-11-214, faks
04/27-11-203, elektronska pošta: elizabeta.oresnik@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Okrožno sodišče v Kranju, kontaktna oseba: Elizabeta Orešnik, Zoisova
2, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/27-11-214,
faks 04/27-11-203.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Okrožno sodišče v Kranju, kontaktna oseba: Elizabeta Orešnik, Zoisova
2, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/27-11-214,
faks 04/27-11-203.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Okrožno
sodišče v Kranju, kontaktna oseba: Elizabeta Orešnik, Zoisova 2, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/27-11-214, faks 04/27-11-203.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040802-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Okrožno in Okrajno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, Kranj,
– Okrajno sodišče v Kranju, Bleiweisova
20, Kranj,
– Okrajno sodišče v Radovljici, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica,
– Okrajno sodišče v Škofji Loki, Partizanska cesta 1/a, 4220 Škofja Loka,
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– Okrajno sodišča na Jesenicah, Titova
37, 4270 Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje rednega čiščenja v skupni izmeri
4.351 m2, izvajanje občasnega čiščenja –
nadomeščanja – v izmeri 1.734 m2, izredna
čiščenja steklenih površin, talnih oblog in
zaves, kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 2. 2006, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti. Ponudnik, ki
bo uspel na javnem naročilu, bo moral predložiti še bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih 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 javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2. ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
3. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja, da poslovanje ponudnika
ne vodi izredna uprava, ali ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež;
4. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi držav, kjer ima sedež, ponudnik, ki ima sedež
v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki Sloveniji;
5. ponudnik mora biti ekonomsko-ﬁnančno sposoben izvesti javno naročilo;
6. ponudnik mora v zadnjih petih letih
pred objavo razpisa izkazati vsaj tri reference s področja čiščenja poslovnih prostorov
(vrednost posamezne reference mora bit
vsaj enaka polovici ponudbene vrednosti).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
– za pravne osebe (gospodarske družbe)
oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne
izpostave Davčnega urada RS, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika – z ﬁzične osebe
(samostojni podjetnik, posameznik);
2. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco, Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
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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;
4. potrdilo pristojne izpostave Davčnega
urada RS, da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora
imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste
dajatve, ki jih je moral poravnati v Republiki
Sloveniji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5. 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 poslovnih 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: referenčna lista opravljenih istovrstnih storitev (čiščenje poslovnih prostorov) v zadnjih petih letih, in sicer vsaj s tremi
referencami, katerih posamezna vrednost
reference mora biti vsaj enaka polovici ponudbene vrednosti.
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 040802-2/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 1. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni
dan med 9. in 15. uro. Za sprejem oziroma
dvig dokumentacije je potrebno poslati ali
prinesti pisno zaprosilo z navedbo kontaktne
osebe, naslova, št. telefona in št. telefaksa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2006 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili in komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1. 2006
ob 10. uri; Okrožno sodišče v Kranju, Zoisova 2, 4000 Kranj, soba 309/III.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 72/05
Ob-34070/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni holding Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Kovič, Dalmatinova ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-08-21, faks 01/474-08-11, elektronska pošta: alenka.kovic@jh-lj.si, internetni
naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 09.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 02-2005-OP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev revidiranja računovodskih izkazov Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o.
in povezanih javnih podjetij za leto 2006,
ki vključuje tudi izdelavo predrevizijskih
strokovnih mnenj za obdobje januar–september 2006 za Javni holding Ljubljana,
d.o.o. in povezana javna podjetja.
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 z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 5. 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo
– obrazci A1 – A8.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo – obrazci A1 – A8.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo – obrazci A1 – A8.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o revidiranju (ZRev-1; Uradni list RS, št. 11/01).
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se lahko prevzame vsak delavnik
med 8. in 12. uro v tajništvu Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o.
Znesek 10.000 SIT (DDV je že vključen)
je potrebno nakazati na transakcijski račun

Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o., št. TRR
02924-0012614747 pri NLB.
Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije mora predložiti potrdilo o plačilu
in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov in ID št. za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom ponudnika za zastopanje na javnem odpiranju ponudb, ki ga
predložijo pred javnim odpiranjem ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 13. uri; na sedežu Javnega holdinga
Ljubljana, d.o.o., Dalmatinova ulica 1, 1000
Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Javni holding Ljubljana, d.o.o.
Ob-34071/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.,
kontaktna oseba: Igor Glušič, Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-67-62, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: igor.glusic@jkp-zalec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javno komunalno podjetje
Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Martina Kostanjšek, Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-67-90, faks 03/713-67-96,
elektronska pošta: cn_kasaze@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNST02/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odvoz in sprejem blata čistilne naprave
Kasaze.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kasaze.
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,
začetek 1. 4. 2006, konec 1. 4. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila.
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III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji, skladno z
ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1, 42. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z
ZJN-1-UPB1, 42. člen.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z ZJN-1-UPB1,
42. člen.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da;
– Pravilnik o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 84/98),
– dovoljenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo za predelavo in prevoz blata
čistilnih naprav.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je možno dvigniti na podlagi predloženega potrdila o plačilu materialnih stroškov v višini 10.000 SIT na TRR številka
06000-0045266125, odprt pri Banki Celje
d.d. s pripisom: Javni razpis za izvedbo storitev – ČN. Razpisno dokumentacijo prejme
ponudnik po predhodni najavi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2006 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 30. 1. 2006.
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: pri javnem odpiranju
lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb. Pooblastilo se odda pred
odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 2. 2006
ob 12. uri; Žalec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 321-18-40/2005/7
Ob-34082/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.

I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-321-18-40/2005-AKTRP/skladiščenje intervencijsko odkupljenega masla.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem masla, skladiščenje ter odprema intervencijsko odkupljenega masla.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišča v Republiki
Sloveniji, ki jih zagotovi ponudnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v primeru intervencije masla na slovenskem
trgu: prevzem masla, skladiščenje in odprema – okvirno za 250 t.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 in konec 1. 3.
2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančni garanciji za resnost ponudbe ter dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se priložita v
2. fazi omejenega postopka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skladiščenju
intervencijsko odkupljenega masla.
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: prvi odstavek 42. člena ZJN-1, 1.
točka, 3. točka; četrti odstavek 42. člena
ZJN-1, 2. točka; prvi odstavek 42.a člena
ZJN-1, 1. točka, 2. točka.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
– potrdilo, ki ga izda davčni organ ali
drug pristojni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava kandidata, da razpolaga z minimalnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– dokumente, ki izkazujejo kakovost razpisanih storitev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 1. 2006 do
10. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 1. 2006
ob 12. uri; ARSKTRP, Dunajska 160, 1000
Ljubljana (sejna soba, IV. 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: da; Intervencijski odkup, skladiščenje in
prodaja masla.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 2.3.-2990/05
Ob-34236/05
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: Jože Kanduč, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/29-14-244, faks +386/1/29-14-806,
elektronska pošta: joze.kanduc@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena
– tajništvo PE Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/(0)1/29-14-203, faks
+386/(0)1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding
Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije, soba
202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/29-14-203, faks
+386/(0)1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 7.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
36/2005/INFO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
uvedba SAP RE modula za nepremičnine.
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:
30.24.12.00-2, dopolnilni besednjak: x016-1
y002-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava, implementacija, instalacija, integracija,
šolanje, predaja v obratovanje in vzdrževanje poslovne aplikacije SAP RE (Real Estate) za nepremičnine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora predložiti kot garancijo za
resnost ponudbe bančno garancijo v višini
1,200.000 SIT, z veljavnostjo najmanj 90
dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila, samostojni izvajalec, izvajalec skupaj s podizvajalci.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
3. da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanja
poslovanja, da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava, ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim skladno s predpisi države, v kateri
ima sedež,
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje,
7. da je ponudnik v zadnjih 5 letih pred
dnevom objave javnega razpisa vsaj enkrat
uspešno implementiral modul SAP RE ali
modul podobne funkcionalnosti,
8. da je ponudnik pooblaščen dobavitelj
SAP rešitev,
9. da ponudnik v celoti izpolnjuje zahteve, ki so v »vprašalniku za ponudnike«
označene s KO (»knock-out«).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb,
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb,
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje
ni prenehalo na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe – dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb,
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni od skrajnega roka za predajo ponudb,
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. revidirani ﬁnančni izkazi (bilanca stanja in bilanca uspeha) za zadnje leto pred
dnevom objave razpisa, če je podjetje za-
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vezano k revidiranju, sicer pa morajo biti
ﬁnančni izkazi potrjeni s strani AJPES.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izpolnjen obrazec – reference ponudnika iz vprašalnika za ponudnike,
8. certiﬁkat SAP,
9. izpolnjen »vprašalnik za ponudnike«.
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:
B1) spodaj navedena merila.
Komisija bo izvedla ocenjevanje, primerjavo in rangiranje ponudb po sistemu točkovanja od 0 do 100 normiranih točk, z upoštevanjem naslednjih sklopov meril na osnovi
vprašalnika iz razpisne dokumentacije.
Merila:
1. zmožnosti ponudnika in njegov tržni
položaj – 50%,
2. ponujena oprema in storitve – 30%,
3. ponujena cena in stroški vzdrževanja
opreme – 20%.
Zahteve za 1. in 2. sklop meril se ocenjujejo na podlagi odgovorov iz vprašalnika za
ponudnike v razponu od 0 do 3 točke (0 ali 1
ali 2 ali 3), s tem, da so postavke označene
v »Vprašalniku za ponudnike« z oznako KO
(»knock-out«) izločilne.
Točkovanje:
0 točk – ponudnik ne ponuja relevantno
zahtevanega,
1 točka – ponudnik ponuja manj od zahtevanega,
2 točki – ponudnik ponuja zahtevano,
3 točke – ponudnik ponuja več od zahtevanega.
Končno število točk za 1. in 2. sklop meril
se izračuna (normira) po naslednji formuli:
Za 1. sklop – zmožnosti ponudnika in
njegov tržni položaj:
pi
Pi = ----------- × 50
Pmax
pi – seštevek točk i-tega ponudnika iz
vprašalnika za ponudnike »zmožnosti ponudnika in njegov tržni položaj«.
Pmax – seštevek točk najboljšega ponudnika pri tem sklopu meril
Za 2. sklop – ponujena oprema in storitve:
oi
Oi = ------------- × 30
Omax
oi – seštevek točk i-tega ponudnika iz
vprašalnika za ponudnike »ponujena oprema in storitve«
Omax – seštevek točk najboljšega ponudnika pri tem sklopu meril
Število točk za 3. sklop meril se izračuna
po naslednji formuli:
Fmin
Fi = ------------- × 20
ﬁ
ﬁ – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
Skupna ocena ponudbe se izvede s seštevanjem točk po vseh merilih in z upoštevanjem uteži za posamezne sklope, kot
izhaja iz vprašalnika za ponudnike. Ponud-

nik, ki zbere najvišje število točk je najugodnejši.
V primeru enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik, ki je ponudil nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 10.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-P-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 11. 1. 2006 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2006
ob 11. uri, v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-34256/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hoče-Slivnica, kontaktna oseba: Tjaša
Mlinarič, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, Slovenija, tel. 02/616-53-20, faks 02/616-53-30,
elektronska pošta: tjasa.mlinaric@hoce-slivnica.si, internetni naslov: www.hoce-slivnica.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: izvajanje zimske službe na
območju Občine Hoče-Slivnica, št. 2/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zimske službe na območju občine, pluženje, odvoz snega iz cest, ročno in strojno posipavanje (sol, pesek,
mešanica).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Hoče-Slivnica
(lokalne ceste, javne poti, pločniki).
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: da.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. Povabilo k oddaji ponudbe
Na podlagi 19. člena Zakona o javnih
naročilih, ZJN-UPB 1 (Ur. l. RS, št. 36/04) in
Odredbe o obvezni vsebini razpisne in po-
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nudbene dokumentacije (Ur. l. RS, št. 33/97,
63/97, 84/99 in 39/00), Občina Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, vabi
ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na
podlagi javnega razpisa za oddajo naročila
opravo storitev po omejenem postopku za
izbor ponudnika, javnega naročila za izvajanje zimske službe na območju Občine HočeSlivnica, št. 02/05.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega
javnega razpisa.
Predložitev ponudbe
Ponudba se šteje za pravočasno, če je
predložena naročniku do dne 22. 12. 2005,
najkasneje do 12. ure.
Ponudniki oddajo ponudbe po pošti ali
osebno na naslov naročnika: Občina HočeSlivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.
Kontakta oseba s strani naročnika je Tjaša Mlinarič, tel. 02/616-53-26, e-mail: tjasa.mlinaric@hoce-slivnica.si.
Vse nepravočasno predložene ponudbe
bo strokovna komisija izločila iz postopka
odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.
Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 22. 12.
2005, ob 13. uri na naslovu: Občina HočeSlivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Vsebina razpisne dokumentacije
K razpisni dokumentaciji sodijo vsi v nadaljevanju navedeni dokumenti:
1. povabilo k oddaji ponudbe,
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,
3. pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika,
4. obrazec izjave, da ponudnik sprejema
pogoje razpisa.
Pojasnjevanje razpisne dokumentacije
Morebitni ponudnik, ki potrebuje pojasnila k ponudbeni dokumentaciji, naj prošnjo
pisno sporoči (faks) na naslov naročnika,
kot je označen v povabilu k oddaji ponudbe.
Naročnik bo odgovoril na vsako prošnjo za
pojasnilo, ki bo prispela najkasneje 5 dni
pred rokom za predložitev ponudb.
Sestanek pred oddajo ponudbe
Naročnik pred oddajo ponudb ne bo sklical sestanka.
Spremembe razpisne dokumentacije
Naročnik si pridržuje pravico najkasneje
5 dni pred rokom za predložitev ponudb
spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali pa kot odgovor na prošnjo za
pojasnila, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika. Tovrstni popravek bo izdal v obliki
dopolnila k razpisni dokumentaciji.
Priprava ponudbe
Sestavni deli ponudbene dokumentacije
Ponudba, ki jo predloži ponudnik, mora
vsebovati po vrstnem redu naslednje potrjene (podpisane in žigosane) dokumente, da
se bo ponudba štela za pravilno:
1. povabilo k oddaji ponudbe (izpolnjeno),
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (potrjena),
3. izpolnjen obrazec ponudbe,
4. potrjeno izjavo o sprejemanju pogojev
razpisne dokumentacije,

5. pravni akt o skupni izvedbi naročila
v primeru, da ponudbo predlaga skupina
izvajalcev,
6. potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb in ga izda pristojno sodišče, oziroma dovoljenje o izvajanju dopolnilne dejavnosti in potrdilo AJPES
(identiﬁkacija dejavnosti),
7. 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. Izda ga Ministerstvo za pravosodje,
8. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijie, oziroma da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe
– potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni. Izda
ga pristojno sodišče. Potrdilo je obvezno
samo za pravne osebe.
2. faza postopka: v drugi fazi postopka bo kot merilo upoštevana najnižja cena
ponudbenega predračuna in odzivni čas
za vsak sklop posebej (ocenjevan bo vsak
sklop posebej). Naročnik bo okvirno pogodbo sklenil z enim ali več kandidati, ki bodo
ponudili najnižje cene ponudbenega predračuna po sklopih.
Ponudbeni predračuni
Ponudbene predračune bodo morali
kandidati posredovati v 10 dneh po priznanju sposobnosti. Naročnik bo vse izbrane
kandidate pisno pozval k predložitvi ponudbenega predračuna za posamezne sklope
storitev.
Naročnik bo za vsako skupino storitev
izbral najmanj enega kandidata, s katerim
bo sklenjena okvirna pogodba za izvedbo
storitev za obdobje 3 let.
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: pospešeni omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: zaradi nujnosti zagotovitve izvajanja zimske službe.
IV.2) Merila za oddajo: merilo za izbiro
najugodnejše ponudbe 2. faze postopka je:
– cena:
I. cena (posamezni sklop) 70%,
II. odzivni čas (posamezni sklop) 30%.
kI. Točke za ceno se izračunajo po formuli:
Cena – najugodnejši ponudnik
--------------------------------------------------- × 70
Cena – ponudnik
Upoštevana bo najnižja cena ponudnika.
kII. Odzivni čas:
Točkovanje po naslednjem merilu:
– 1 do 2 ure po obvestilu 30 točk,
– 2 do 4 ur po obvestilu 20 točk,
– 4 ure in več 10 točk.
Točkovan in ovrednoten bo vsak sklop
posebej.
Odzivni čas se bo vrednotil povprečni
čas vseh navedenih časov v posameznem
sklopu in bo kot tak uvrščen v točkovalno
tabelo.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 22. 12. 2005.
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Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 12. 2005 ali 15
dni od odposlanja obvestila.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 23. 12. 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 15. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 12. 2005
ob 13. uri, Občina Hoče-Slivnica, Pohorska
cesta 15, 2311 Hoče.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Občina Hoče-Slivnica
Št. 6/05-3
Ob-34363/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča,
kontaktna oseba: Liljana Kocman, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/726-54-01, faks 05/726-26-81, elektronska pošta: glavna.med.sestra@zd-po.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje čiščenja poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, Prečna ul. 2, 6230 Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi mesečnega računa, v roku najmanj 30 dni od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je po posebnih predpisih tako dovoljenje obvezno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca stanja in bilanca uspeha in potrdilo poslovne
banke,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba kvaliﬁkacij in izkušenj (referenc),
– da zagotavlja stalne delavce ki bodo
čistili in prevzem potrebnega števila čistilk,
– ostalo navedeno 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponujena cena,
2. reference,
3. ﬁksnost cen.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 1. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na podračun
pri UJP št.: 01294-6030923235, je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 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: člani komisije in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 10. uri; Zdravstveni dom Postojna, 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: 2. 12. 2005.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Ob-34394/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Marija Prašin Kolbezen, Trg svobode 3, 8340
Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-132,
faks 07/30-61-130, elektronska pošta: marija.prasin@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
občinski lokacijski načrt tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Črnomelj.
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: 9 mesecev od oddaje naročila,
začetek 22. 1. 2006, konec 26. 9. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (Uradni list RS, št. 102/04); Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
110/02 in 8/03).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35001-82/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 12. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na EZR
01217-010001585, s pripisom za OLN TRIS
Kanižarica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 1. 2006 do 8.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 1. 2006
ob 8.30; Občina Črnomelj, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Občina Črnomelj
Št. 3202
Ob-34463/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (SVN): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, kontaktna oseba: Andrej
Kavčič, vodja sektorja/podsekretar, Župančičeva 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-66-84, faks +386/1/369-66-89,
elektronska pošta: andrej.kavcic@mf-rs.si,
internetni naslov: www.sigov.si/mf.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Regionalna ustanova – Center za razvoj ﬁnanc (Center of Excellence in
Finance), kontaktna oseba: Jana Repanšek,
Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, faks +386/1/369-62-44, elektronska pošta: jana.repansek@cef-see.org. Ponudniki
naj vsa vprašanja pošiljajo samo na e-poštni predal. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na internetnem naslovu: www.cefsee.org.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Regionalna ustanova – Center
za razvoj ﬁnanc (Center of Excellence in
Finance), kontaktna oseba: Jana Repanšek,
Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, faks +386/1/369-62-44, elektronska pošta: jana.repansek@cef-see.org, internetni
naslov: www.cef-see.org.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Regionalna ustanova – Center za razvoj ﬁnanc (Center of Excellence in Finance),
kontaktna oseba: Jana Repanšek, Cankarjeva 18, SI-1000 Ljubljana, Slovenija,
faks +386/1/369-62-44, elektronska pošta:
jana.repansek@cef-see.org, internetni naslov: www.cef-see.org.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: šolanje notranjih revizorjev
v javnem sektorju.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je postavitev
programa šolanja in certiﬁkacije notranjih revizorjev v javnem sektorju v Sloveniji, usklajenega z najboljšo mednarodno
prakso in standardi, ki so se pokazali
uspešni v eni od držav članic Evropske
unije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Regionalna ustanova
– Center za razvoj ﬁnanc (Center of Excellence in Finance), Cankarjeva 18, SI-Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
80.42.10.00-1, dopolnilni besednjak: strokovno izobraževanje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ponudnik bo moral:
– prilagoditi ali razviti učni načrt in učno
gradivo za študij v razredu in na daljavo ter
podeliti avtorske pravice Regionalni ustano-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
vi – Centru za razvoj ﬁnanc (1. faza, ki mora
biti zaključena do septembra 2006),
– izšolati do 30 notranjih revizorjev v angleškem jeziku, preveriti znanje študentov
po vsakem modulu in podeliti certiﬁkate študentom, ki bodo uspešno dokončali študij
(2. faza, ki bi morala biti izvedena med oktobrom 2006 in junijem 2007).
Vrednost javnega naročila: 320.000
EUR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 18 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
bo odobreno in izvršeno s strani Ministrstva
za ﬁnance, Župančičeva 3, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor je ponudnik joint venture
ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb, morajo
vse pravne osebe skupno ali vsaka posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje
v skladu s slovensko zakonodajo in morajo na
zahtevo naročnika določiti enega izmed njih,
da zastopa njihovo združenje ali konzorcij.
Sestava združenja ali konzorcija pravnih oseb
ne sme biti spremenjena brez vnaprejšnjega
pisnega soglasja s strani naročnika.
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:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost ali
ostalih davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri so bili ustanovljeni,
ali določbami države naročnika, ali države,
v kateri naj bi se izvajala pogodba;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljuﬁjo, korupcijo, vpletenostjo v
kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo
nezakonito dejavnostjo, ki škoduje ﬁnančnim interesom Skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se ﬁnancira
iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpis iz sodnega registra oziroma
priglasitveni list, ki dokazuje, da so prijavitelji
registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe ali samostojni
podjetniki v državi, kjer so ustanovljeni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o ﬁnančnih podatkih iz letnih računovodskih izkazov za zadnja tri leta
(2002, 2003, 2004),

– letni prihodek ponudnika storitev mora
biti v razdobju 2001-2004 najmanj 960.000
EUR,
– ponudnik mora izpolniti ustrezne tabele
v obrazcu prijave.
III.2.1.3) Profesionalna znanja in kadri
– obvezna dokazila:
– najmanj 10 zaposlenih pri ponudniku
dela na področjih, ki so predmet te pogodbe (notranja revizija, revizija ali računovodstvo),
– najmanj 10 zaposlenih pri ponudniku
je izkušenih predavateljev za področja, ki
so predmet te pogodbe (notranja revizija,
revizija ali računovodstvo).
Ponudnik mora izpolniti ustrezne tabele
v obrazcu prijave.
III.2.1.4) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je podjetje tehnično usposobljeno izvesti projekt, z referencami projektov podobne velikosti in narave. Informacija o najmanj dveh referenčnih projektih
mora biti vpisana v ustrezni obrazec prijave.
Projekta morata biti podobna predmetnemu
projektu tako v kompleknosti kot v obsegu,
– prijave morajo biti predložene na standardnem prijavnem obrazcu (na voljo na internetnem
naslovu: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število ponudnikov, ki
bodo povabljeni k oddaji ponudbe: najmanj
5, največ 8.
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:
2004/016-710.05.02.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 1. 2006 do 16. ure
po lokalnem času naročnika.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 20. 1. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
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;
– SL 99/IB/FI/02 Notranji nadzor javnih
ﬁnanc,
– SI0104.01 Metode in tehnike notranjega nadzora javnih ﬁnanc,
– 2004/016-710.02.02 Nadaljna okrepitev notranjega nadzora javnih ﬁnanc in boj
proti goljuﬁjam.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 430-13/2005
Ob-34466/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
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notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za servisiranje
prevoznih sredstev, št. 430-13/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je servisiranje
prevoznih sredstev Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije, Generalne policijske uprave in policijskih uprav
(uporabniki), po sklopih iz priloge B.
Servisiranje zajema:
– vzdrževanje, to je izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisov
po servisni knjižici prevoznih sredstev,
– vsa servisna popravila, razen avtokleparskih in avtoličarskih ter razen tistih, ki se
izvajajo pod pogoji garancije,
– strokovno telefonsko pomoč.
– ponudnik mora nuditi servisiranje za
vse kategorije vozil v okviru navedene
blagovne znamke, kot na primer motorji,
osebna vozila, terenska vozila, kombinirana vozila, tovorna vozila in podobno ter
za celotno količino vozil, ki so v uporabi
uporabnikov.
Podrobnejši opis in obseg predmeta javnega naročila sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: storitve, ki so predmet
javnega razpisa, se bodo izvajale pri ponudniku.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120, 61220.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120, 61220.
2) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke BMW.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
storitev: 40,650.000 SIT (brez DDV); okvirna
količina prevoznih sredstev: 96.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
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1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120, 61220.
2) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Ford.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
storitev: 23,775.000 SIT (brez DDV); okvirna
količina prevoznih sredstev: 70.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120, 61220.
2) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Mercedes.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
storitev: 24,292.000 SIT (brez DDV); okvirna
količina prevoznih sredstev: 28.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120, 61220.
2) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Opel.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
storitev: 23,000.000 SIT (brez DDV); okvirna
količina prevoznih sredstev: 52.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120, 61220.
2) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Puch.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
storitev: 45,100.000 SIT (brez DDV); okvirna
količina prevoznih sredstev: 65.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120, 61220.
2) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Renault.
3) Obseg ali količina ocenjena vrednost
storitev: 46,134.000 SIT (brez DDV); okvirna
količina prevoznih sredstev: 151.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120, 61220.
2) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Škoda.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost
storitev: 12,834.000 SIT (brez DDV); okvirna
količina prevoznih sredstev: 48.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.11.00.00-9.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 61120, 61220.
2) Kratek opis: servisiranje prevoznih
sredstev blagovne znamke Volkswagen.
3) Obseg ali količina ocenjena vrednost
storitev: 33,500.000 SIT (brez DDV); okvirna
količina prevoznih sredstev: 159.
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:
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Predmetni javni razpis se izvaja za obdobje 24 mesecev, v skupni ocenjeni vrednosti
naročila 249,285.000 SIT brez DDV.
Okvirne količine prevoznih sredstev, za
katera se bodo izvajale storitve po predmetnem javnem razpisu, so po sklopih (blagovnih znamkah) navedene v prilogi B, v
razpisni dokumentaciji pa je podan tudi okviren seznam prevoznih sredstev sklopih
(blagovnih znamkah), kategorijah vozil in
uporabnikih.
Seznam in količina prevoznih sredstev
sta okvirna in se tekom trajanja pogodbe
prilagajata sprotnim potrebam uporabnikov
oziroma se spreminjata, na primer zaradi
nakupa novih prevoznih sredstev ali prodaje
le-teh oziroma izločitve iz uporabe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo
o predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje – če je potrebno.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
potrdilo, da je poravnal davke, prispevke
in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazila, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi, in sicer: podatki o servisni
delavnici in izjava o usposobljenosti strokovnega osebja – delavcev oziroma serviserjev,
ki bodo izvajali razpisane storitve ter dokazilo, da je pooblaščen serviser za vozila
blagovnih znamk, za katere se prijavlja po
predmetnem javnem razpisu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 82/23895 z dne 9. 9.
2005.

IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena servisne ure,
2. popust na cenike originalnih nadomestnih delov in materiala,
3. oddaljenost servisne delavnice.
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: 430-13/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 1. 2006.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43001305, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen dni,
ko državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi
po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo
za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2006 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 1. 2006
ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva 4
(medetaža), Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1.1) in III.2.1.2): tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. če v državi, kjer
ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu,
po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-34369/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo, električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Božidar
Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – splošni del, Božidar Govedič,
tel. 02/22-00-157 – tehnični del, vsak delovni dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00 107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105,
1. nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme 110 kV GIS s
priključki za RTP Koroška vrata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – RTP
Koroška vrata.
Šifra NUTS: SI002 (Podravska).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.22.20-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 330,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: do 15. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave – predhodni razpis: Uradni list RS, št. 106 z dne
25. 11. 2005, Ob-31921/05, in v Uradnem
glasilu ES.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 89 točk.
2. reference proizvajalca GIS – 5 točk,
3. reference proizvajalca 110 kV kabla
– 5 točk,
4. reference proizvajalca 110 kV odvodnikov – 5 točk,
5. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 1. 2006 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.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 1. 2006
ob 11. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del, Božidar Govedič, tel. 02/22-00-157 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo, električne energije, d.d.
Ob-34370/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Božidar
Govedič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: Mateja Podlesnik,
tel. 02/22-00-128 – splošni del, Božidar
Govedič, tel. 02/22-00-157 – tehnični del,
vsak delovni dan med 7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-00-000, faks 02/22-00-107, elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna 105,
1. nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-129, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
energetska transformatorja 110/10-20 kV,
40 MVA za RTP Murska Sobota.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – RTP
Murska Sobota.
Šifra NUTS: SI002 (Podravska).
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.17.10.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 160,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 10 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja pri ustreznem
organu:
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 93 točk,
2. reference – 5 točk,
3. rok plačila – 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV. Valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 13. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
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02/22-00-128 – za splošni del, Božidar Govedič, tel. 02/22-00-157 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 102/4694/2005
Ob-34376/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
Borut Vertačnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Borut.Vertacnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-11, faks ++386/1/474-25-02,
elektronska pošta: Katarina.Krepﬂ@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: ElektroSlovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Katarina
Krepﬂ, Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02, elektronska pošta:
Katarina.Krepﬂ@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
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: 185/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: dobava visokonapetostne opreme
za RTP 400/110 kV Okroglo, dogradnja
transformacije 400/110 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 400/110 kV Okroglo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: avansa ni, plačilni rok je najmanj 60
dni od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali po-

nudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.1) Periodično informativno obvestilo o istem javnem naročilu: Uradni list RS,
št. 15-16 z dne 18. 2. 2005, Ob-445/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B1) spodaj navedena merila:
Ponudbe bo naročnik ocenjeval po posameznih sklopih navedenih v razpisni dokumentaciji:
1. skupna ponudbena cena (85%),
2. potrjene reference proizvajalca za napetostni nivo 110 kV in 400 kV na področju
UCTE (10%),
3. usposobljenost vzdrževanja osebja
naročnika za vzdrževanje ponujenega tipa
opreme in prisotnost pooblaščenega servisa
v Sloveniji (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 185/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan do
16. 1. 2006, od 10. do 14. ure.
Cena: 15.000 SIT (12.500 SIT + 2.500
SIT DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 185/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana B.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Ob-34234/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi:
Mateja Podlesnik – za splošni del, Ivanka
Marin – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-00-00,
faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Maribor, javno
podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktni osebi: vsak delovni dan
med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – splošni del; Ivanka Marin,
tel. 02/220-05-83 – tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/220-00-00, faks 02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Danijela Homec, pisarna
105/1. nadstropje, vsak delovni dan med
7.30 in 9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks
02/220-01-07, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-02-58,
faks 02/220-01-07.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbeno obrtniška dela za RTP Koroška vrata.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d. – RTP
Koroška vrata, Maribor.
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.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 150,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija podjetja pri ustreznem
organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena: 93 točk,
2. reference: 5 točk,
3. rok plačila: 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali na blagajni
podjetja. Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati tudi po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih
o naslovu in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 1. 2006
ob 9. uri; Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/220-01-28 – za splošni del; Ivanka Marin,
tel. 02/220-05-83 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Ob-34029/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Danica Mirnik, Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00, faks 03/548-50-23,
elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Danica Mirnik – splošni del,
Marijan Terbovc – tehnični del, Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/420-10-00,
faks 03/548-50-23, elektronska pošta: danica.mirnik@elektro-celje.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Celje, d.d., kontaktni osebi: Polonca Matko, soba
411/IV., Sonja Marinček, soba 411/IV.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-14-77, faks 03/548-50-23, elektron-
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ska pošta: polonca.matko@elektro-celje.si,
sonja.marincek@elektro-celje.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Celje – Javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktni osebi: Irena Verbič
– tajništvo, Sonja Marinček – soba 411/IV.,
Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/420-10-00, faks 03/548-50-23, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: priloga IA, kategorija št.
14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 4/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
čiščenje poslovnih prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lokacije Elektro Celje,
d.d.
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: čiščenje poslovnih prostorov na področju Elektro
Celje, d.d.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 24 mesecev in/ali od 1. 3. 2006;
začetek po podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT;
2. pisna izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: minimalni plačilni rok je 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti: pogoji za vrednotenje sposobnosti skladno z 42. členom ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena
ali:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena, certiﬁkat kakovosti ISO serije 14.000 ponudnika.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 4/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 10. 1. 2006 v pisni obliki.
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Cena: 8.000 SIT (DDV je vštet).
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 06000-0001100279, sklic na številko 1207 ali na blagajni podjetja. Razpisno
dokumentacijo je možno posredovati po
pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in
posredovanih podatkih o naslovu in davčni
številki.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 1. 2006 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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 1.
2006 ob 12. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
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: naročnik
bo posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 11. 2005.
Elektro Celje – Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.,

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-34030/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba:
Mojca Hren, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-85-270, faks 01/47-85-470,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mp/uiks.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – G – 2005 – 1.
II.5) Kratek opis: obnova zaporov v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Primorje d.d., Ajdovščina, Vipavska cesta
3, Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– 97,263.114,41 SIT,
– 103,292.441 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
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Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 6. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 38 z dne 15. 4. 2005,
Ob-10094/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 433-01-15/2004/49
Ob-34032/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
kontaktna oseba: mag. Aleš Lapajne, Župančičeva ul. 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-61-00, faks +386/1/369-62-19.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.23.32.10-6, 30.23.21.00-5,
30.23.32.32-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PC10-07.2005.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 58a/2005: Unistar
LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-55-02, faks
+386/1/475-56-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,818.959 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 58b/2005: Marand inženiring d.o.o., Cesta v Mestni log 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/283-33-77,
faks +386/1/283-33-88.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,116.285 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. 58c/2005: Simt d.o.o., Industrijska 5, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
+386/1/786-62-00, faks +386/1/786-42-02.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,821.189 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 58d/2005: Avtenta Servis
d.o.o., Šmartinska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-34-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,362.952 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 58e/2005: Liko Pris d.o.o.,
Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
+386/1/750-64-00, faks +386/1/750-64-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,468.000 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: 433-01-15/2005/47.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 21023/05 z dne 29. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 11. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 4/05-8
Ob-34033/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, kontaktna oseba: Luka Kaluža, Prečna ulica 2, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/726-54-01, faks 05/726-26-81, elektronska pošta: luka.kaluza@zd-po.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4/2005.
II.5) Kratek opis: nabava in montaža
RTG aparata ter digitalnega radiografskega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. garancijska doba,
4. servisna pogodba,
5. plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN – 4/2005 – I.
sklop: Siemens d.o.o., kontaktna oseba:
Tihomir Rajlić, Bratislavska cesta 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-61-00, faks
01/474-61-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 32,640.000
SIT, najvišja ponudba: 36,752.500 SIT.
Valuta: 8 dni.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24067/05 z dne 9. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Št. 961-16/05
Ob-34069/05
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:
36.12.10.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-16/05.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pisarniškega pohištva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 90%,
– skupna garancijska doba – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961-16/05 – I. sklop: Biring
Ambienti d.o.o., kontaktna oseba: Martina
Capuder, Motnica 9, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/830-12-03, faks 01/830-12-30, elektronska pošta: capuder@birnig-ambienti.si,
internetni naslov: www.biring.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,990.550 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-16/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005,
Ob-22868/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo je bilo
oddano samo za I. sklop – dobava in montaža pisarniškega pohištva – oprema delavnih mest. Za II. sklop – dobava in montaža
pisarniškega pohištva – premični (prevozni)
kovinski arhivski regali so bile zavrnjene vse
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-34104/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-

nije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-503, faks 01/43-30-409, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija-008/05-B.
II.5) Kratek opis: nakup službenih vozil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. končna ponudbena cena za sklop,
2. oprema ponujenega vozila,
3. garancijska doba ponujenega vozila,
4. dobavni rok ponujenega vozila.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo Direkcija-008/05-B:
Avtohiša Malgaj d.o.o., Miloš Kimovec, Tržaška 108, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-05-52, faks 01/200-05-55, elektronska pošta: vk.malgajlj@dealer.renault.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,666.166,66 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: Direkcija-008/05-B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; z dne 7. 10. 2005, Ob-26734/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Ob-34110/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.14.22.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-057/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: enosmerne mikrovalovne zveze in ustrezna oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV-057/2005-E-ODP/B:
Elber S.r.l., kontaktna oseba: Donatella Bernardi, Via Selaschi 42, 16040 Leivi, Italija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 135.993
EUR.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-057/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 85 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25231/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-34111/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-065/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nadgradnja sistema
Dalet za produkcijo in arhiviranje vsebin
RA programov – strojna oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z 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. RTV-065/2005-E-ODP/B:
LANCom d.o.o., kontaktna oseba: Jože Jurgec, Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/330-03-00, faks 02/330-03-09,
elektronska pošta: info@lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
14,997.924,86 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-065/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28121/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-34229/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Parkirišča d.o.o., kontaktna
oseba: Tadej Gale, Vodnikov trg 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-22-10, faks
01/434-35-64, elektronska pošta: info@parkirisca-lj.si.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3/05.
II.5) Kratek opis: dobava specialnega
tovornega vozila za intervencijski odvoz
osebnih vozil (pajek).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/05: TT-Trgotehna d.o.o., kontaktna oseba: Stane Dovjak,
Sermin 7a, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-64-00, faks 05/639-54-13, elektronska pošta: info@tt-trgotehna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,474.999,55 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: 3/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26135/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Javno podjetje Parkirišča d.o.o.
Ob-34233/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Ladislav Rakuša, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-850,
faks 01/47-34-860, elektronska pošta:
rado.kriz@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 412-26/01-400005/05.
II.5) Kratek opis: nakup izhodnega ojačevalca TWT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01: IC elektronika
d.o.o., kontaktna oseba: Albin Reven, Vodovodna 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/56-801-24, faks 01/56-801-20, elektronska pošta: albin@ic-elect.si, internetni naslov: http://www.ic-elect.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,310.510 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 412-26/01-400005/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8. 2005,
Ob-22121/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Ob-34258/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni
zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550,
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV-038/2005-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: News video stežniški
sistem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
500,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– tehnična ustreznost sistema,
– cena pogarancijskega vzdrževanja
opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV-038/2005-EODP/B: AV C GmbH, kontaktna oseba:
Reinhard Mitter, Pfongau Mitte 9, 5202
Neumarkt, Austria, tel. +386/1/530-78-70,
faks +386/1/530-78-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
392,616.633,58 SIT (1,638.830 EUR).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-038/2005E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
Ob-18865/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-34378/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših Šentjur, kontaktna oseba:
Metka Supovec, Svetinova ulica 1, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/746-17-00, faks
03/746-18-19, elektronska pošta: ds.sentjur@ssz-slo.si.

I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila: dobava
živil in materiala za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in stročnice,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sadje,
9. konzervirano sadje,
10. brezalkoholne in alkoholne pijače,
11. žita mlevski izdelki in testenine,
12. kruh in pekovsko pecivo,
13. ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 1. mleko in mlečni izdelki –
podsklop 1A: mleko in jogurti: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., kontaktna oseba:
Ester Furlan, Vinarska 5, 5271 Vipava, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-12-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 4,383.340 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 1. mleko in mlečni izdelki – podsklop 1B: siri, skuta in namazi: Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., kontaktna oseba:
Ester Furlan, Vinarska c. 5, 5271 Vipava, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-12-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,652.350 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 1. mleko in mlečni izdelki – podsklop 1C: sladoledi: Ljubljanske mlekarne
d.d., kontaktna oseba: Eva Merdausl, Obrat
Maribor, Osojnikova 5, 2000 Maribor, tel.
02/480-59-92.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 316.800 SIT (okvirna letna
vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 2. meso in mesni izdelki – podsklop 2A: junčje, telečje, svinjsko meso in
mesni izdelki: Mesnica, predelava, okrepčevalnica Šteinfelser Gregor s.p., kontaktna
oseba: Šteinfelser Milan, Gradišče 2, 2310
Slovenska Bistrica, tel. 02/843-18-20, faks
02/843-18-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 9,354.410 SIT (okvirna
letna količina).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 2. meso in mesni izdelki – podsklop B: meso perutnine in perutninski izdelki: Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Romih Darko, Večje brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, tel. 03/746-13-00,
faks 03/746-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 2,182.900 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 3. ribe in konzervirane ribe: Hrib
Kmetijsko proizvodno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Romih Darko, Večje brdo 8,
3224 Dobje pri Planini, tel. 03/746-13-00,
faks 03/746-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 361.500 SIT (okvirna letna
vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 4. jajca: Jata Emona d.d., kontaktna oseba: Bojana Pečnik, Agrokombinatska
84, 1000 Ljubljana, tel. 01/528-12-26, faks
01/528-15-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 636.000 SIT (okvirna letna
vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 5. olja in izdelki: Era-SV d.o.o.
Ptuj, kontaktna oseba: Majda Tavčar, Ob
Dravi 3a, 2250 Ptuj, tel. 03/426-84-10, faks
03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,032.250 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 6. sveža zelenjava in stročnice: Mercator d.d., kontaktna oseba: Trope
Srečko, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 544.100 SIT (okvirna štirimesečna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 7. zamrznjena in konzervirana zelenjava – podsklop A: zamrznjena zelenjava:
Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje d.o.o.,
kontaktna oseba: Romih Darko, Večje brdo
8, 3224 Dobje pri Planini, tel. 03/746-13-00,
faks 03/746-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 275.000 SIT (okvirna letna
vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 7. zamrznjena in konzervirana

zelenjava – podsklop B: konzervirana zelenjava: Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Romih Darko,
Večje brdo 8, 3224 Dobje pri Planini, tel.
03/746-13-00, faks 03/746-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 689.400 SIT (okvirna letna
vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 8. sadje: Sadex Trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o., kontaktna oseba:
Marjana Belej, Rimska cesta 105, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, tel. 03/703-23-00,
faks 03/703-23-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 820.500 SIT (okvirna štirimesečna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 9: konzervirano sadje: Mercator
d.d., kontaktna oseba: Trope Srečko, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, tel. 01/560-33-24,
faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,218.584 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 10. brezalkoholne in alkoholne pijače: Mercator d.d., kontaktna oseba: Trope
Srečko, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 625.494 SIT (okvirna letna
vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 11. žita, mlevski izdelki in testenine: Era – SV d.o.o. Ptuj, kontaktna oseba:
Majda Tavčar, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, tel.
03/426-84-10,faks 03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,480.300 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 12: kruh in pekovsko pecivo: Klasje Celje d.d., kontaktna oseba: Brina Rečnik,
tel. 03/426-15-22, faks 03/426 – 15-21.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 1,425.056 SIT (okvirna
letna vrednost).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja: sklop 13. ostalo prehrambeno blago: Era – SV d.o.o. Ptuj, kontaktna oseba:
Majda Tavčar, Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj, tel.
03/426-84-10, faks 03/426-84-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-
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tevala (brez DDV): 3,232.830 SIT (okvirna
letna količina).
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:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98-99 z dne 10. 9.
2004, Ob-23763/04.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 12. 2005 do 30. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Dom starejših Šentjur
Št. 230/15
Ob-34390/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektronska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR4-2005.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije v letu 2006.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR4-2005: Elektro
Maribor d.d., kontaktna oseba: Jana Jurše
Škorc, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-06-74, faks 02/220-06-76,
elektronska pošta: jana.jurse-skorc@elektro-maribor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,497.216,27 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: JR4-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28106/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Št. 48/28
Ob-34393/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11, faks 01/477-96-98,
elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si/snaga.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 7/05.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 90 točk,
– dobavni rok: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. B 7/05: ATR d.o.o.,
Šmartinska 152, hala 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,633.000 SIT; najnižja
ponudba 8,633.000 SIT, najvišja ponudba
9,443.678,79 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. B 7/05: ATR d.o.o.,
Šmartinska 152, hala 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,118.341 SIT; najnižja
ponudba 5,118.341 SIT, najvišja ponudba
6,911.641,74 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. B 7/05: ATR d.o.o.,
Šmartinska 152, hala 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,595.900 SIT; najnižja
ponudba 2,595.900 SIT, najvišja ponudba
2,738.552 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. B 7/05: ATR d.o.o.,
Šmartinska 152, hala 11, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,087.700 SIT; najnižja
ponudba 3,087.700 SIT, najvišja ponudba
3,199.021,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 7/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26234/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
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Št. 98/05
Ob-34409/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, kontaktna oseba: Marjana Pogačnik,
Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-06-00, faks 04/537-06-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 01/05.
II.5) Kratek opis: sukcesivna nabava
prehrambenega blaga.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbene cene,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
za sklop mleko in mlečni izdelki: Mlekarna
Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,593.645,80 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop meso in mesni izdelki: Mesarija
Gregorc, Franc Gregorc s.p., Golniška cesta
102, 4000 Kranj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,662.081,12 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop za sklop perutninsko meso izdelki iz perutninskega mesa in jajca: Mesarija
Gregorc, Franc Gregorc s.p., Golniška cesta
102, 4000 Kranj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,163.848,58 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop ribe in konzervirane ribe: Brumec
Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 460.419,75 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop zelenjava in suhe stročnice: Mercator d.d., sektor ET, Slovenčeva 25, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,043.720,09 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop sveže in suho sadje: Mercator d.d.,
sektor ET, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 905.454,20 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop zamrznjena zelenjava in zamrznjeno sadje: Kvibo d.o.o., Predilniška cesta 16,
4290 Tržič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 203.069,10 SIT.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop konzervirana zelenjava in konzervirano sadje: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 208.578,66 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop sadni nektarji, sokovi in sirupi: Nektar&Natura d.o.o., Kamniška c. 24 Zg. Jarše,
1235 Radomlje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 231.210 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: za sklop žita in mlevski izdelki:
Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270
Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 468.274,24 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop testenine: ERA-SV d.o.o., Ob Dravi
3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64.074,68 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop zamrznjeni izdelki iz testa: Kvibo
d.o.o., Predilniška cesta 16, 4290 Tržič.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 162.077,30 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop kruh in pečeno pekovsko pecivo:
Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270
Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 167.327,91 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: za sklop slaščičarski izdelki in keksi:
Mlinotest d.d., Tovarniška cesta 14, 5270
Ajdovščina.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 190.520,74 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop kakavovi izdelki, pudingi, čaji in začimbe: Mercator d.d., sektor ET, Slovenčeva
25, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 574.266,09 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
za sklop splošno prehrambeno blago: ERASV d.o.o., Ob Dravi 3a, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,977.458,77 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Srednja gostinska in turistična šola
Radovljica
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve - Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za nabavo pisarniške opreme, št. 430-65/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava oziroma dobava in montaža
pisarniške opreme po sklopih oziroma
podsklopih, in sicer:
– sklop 1: kovinske omare in regali,
– sklop 2: pisarniški stoli,
– sklop 3: mize, omare, predalniki – dokompletacija,
– sklop 4: drobna pisarniška oprema,
– sklop 5: klimatske naprave,
– sklop 6: pohištvena in druga notranja
oprema za PP in PPP Murska Sobota,
– podsklop 6.1: mize, predalniki, omare,
police, pulti, klopi in obloge,
– podsklop 6.2: stoli,
– podsklop 6.3: kovinske omare, regali
in konstrukcije,
– podsklop 6.4: lamelne zavese,
– podsklop 6.5: napisne table,
– podsklop 6.6: čajna kuhinja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 76,416.667 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. 430-65/2005
(sklop: 1): Primat d.d., kontaktna oseba:
Željko Šalabalija, Industrijska 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2/250-76-00, faks
+386/2/251-26-49, elektronska pošta: zeljko.salabalija@primat.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,069.756 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-65/2005 (sklopa: 2 in
4, podsklop: 6.5): Masind d.o.o., kontaktna
oseba: Oskar Pongrac, Marxova ul. 3, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/234-65-80,
faks +386/2/234-65-85, elektronska pošta:
oskar@masind.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,254.900 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-65/2005 (podsklop:
6.2): Slon d.o.o., kontaktna oseba: Vladimir
Fon, Breg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/251-21-41, faks +386/1/251-21-46,
elektronska pošta: slon@slon.si.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,706.942 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-65/2005 (podsklop
6.3): Trevis d.o.o., kontaktna oseba: Ivan
Šijanec, Slovenčeva ul. 93, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/565-95-30, faks
+386/1/565-95-35, elektronska pošta: prodaja@trevis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,831.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-65/2005 (podsklop 6.6):
UMT d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Uršič,
Kotnikova 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/438-67-60, faks +386/1/231-70-89,
elektronska pošta: umt@umt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,147.785 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: 430-65/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005, Ob-16938/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve - Policije
Ob-34449/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 30.02.1.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
strojne opreme.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): ocenjena vrednost naročila:
35,000.000 SIT brez DDV za vse sklope
skupaj, od tega; sklop 1: prenosni računalnik (20 kom) 6,250.000 SIT, sklop 2:
strežnik (1 kom), strežniška rezina (2 kom)
10,416.667 SIT, sklop 3: preklopno stikalo
48 priključkov (12 kom), skladovno preklopno stikalo 48 priključkov z dodatno opremo
(3 kom) 5,833.334 SIT, sklop 4: LCD projektor
(1 kom), tintni tiskalnik A3-barvni (20 kom),
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namizni laserski tiskalnik A4 (50 kom), mrežni laserski tiskalnik A3 (12 kom), optični čitalec A4 (12 kom) 12,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
nakup računalniške stojne opreme; sklop
1: prenosni računalnik (20 kom): Liko Pris
d.o.o., kontaktna oseba: Jernej Pristavec,
Verd 100a, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-64-00, faks 01/750-64-84, elektronska pošta: Jernej.pristavec@likopris.si, internetni naslov: www.likopris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: najnižja ponudba
6,260.000 SIT, najvišja ponudba: 8,160.000
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop 2: strežnik (1 kom), strežniška
rezina (2 kom): S&T Hermes Plus d.d.,
kontaktna oseba: Marko Bura, Šlandrova
2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/589-52-00, faks 01/589-52-07, elektronska pošta: Javni.razpisi@snt.si, internetni
naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
10,199.229,61 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop 3: preklopno stikalo 48 priključkov (12 kom), skladovno preklopno stikalo
48 priključkov z dodatno opremo (3 kom);
sklop 3: se ne realizira, zaradi previsoke
cene.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop 4: LCD projektor (1 kom), tintni tiskalnik A3-barvni (20 kom), namizni laserski
tiskalnik A4 (50 kom), mrežni laserski tiskalnik A3 (12 kom), optični čitalec A4 (12 kom);
sklop 4: se ne realizira, zaradi tehnično nepravilnih ponudb.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 072-7/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop 1: 5;
sklop 2: 1; sklop 3: 4; sklop 4: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; z dne 9. 9. 2005, Ob-24078/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-34451/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport in Občina Naklo, kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Glavna
cesta 24, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: jozica.lozar@gov.si, internetni
naslov: www.mszs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-18/2005.
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II.5) Kratek opis: dobava in vgradnja
opreme za športno dvorano za Srednjo
biotehniško šolo Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88, 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. 404-01-18/2005: Elan
Inventa d.o.o., kontaktna oseba: Robert
Koncut, Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija, tel. 04/53-51-306, faks
04/53-51-334, elektronska pošta: infoinventa@elan.si, internetni naslov: www.elan-inventa.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 88,892.076 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-18/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; z dne 22. 7. 2005, Ob-20563/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport in
Občina Naklo
Št. 404-08-127/2005-53
Ob-34455/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, 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 121/2005 – OMP.
II.5) Kratek opis:
1. sklop: kruh, pekovsko pecivo in podobno,
2. sklop: slaščice, keksi in podobno,
3. sklop: napolitanke in energetske
ploščice; čokolade in slaščice z daljšim
rokom uporabe.
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. MORS 121/2005 – OMP
– II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko pecivo in podobno; 1. sklop lokacij (Ljubljana z
okolico): Žito prehrambena industrija d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-61-00, faks 01/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,650.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 121/2005 – OMP –
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II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko pecivo in
podobno; 2. sklop lokacij (Postojna, Vipava):
Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna
oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00,
faks 01/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,610.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 121/2005
– OMP – II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko pecivo in podobno; 3. sklop lokacij
(Gorenjska): Žito Gorenjka d.d., kontaktni osebi: Zora Bajde, Jana Blagne, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, Slovenija, tel.
04/535-32-00, faks 04/535-32-72, elektronska pošta: zora.bajde@gorenjka.si,
jana.blagne@gorenjka.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,800.000 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. MORS 121/2005 – OMP
– II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko pecivo
in podobno; 4. sklop lokacij (Novo mesto,
Cerklje ob Krki): Žito prehrambena industrija d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59, elektronska pošta: suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,650.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 121/2005
– OMP – II. faza – I. sklop – kruh, pekovsko
pecivo in podobno; 5. in 6. sklop lokacij
(Celje, Slovenska Bistrica, Maribor, Murska Sobota): Kruh – Pecivo d.d., kontaktna
oseba: Milka Mom, Ul. Jožice Flander 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/461-25-51,
faks 02/461-45-92, elektronska pošta: milka.mom@kruh-pecivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,100.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 121/2005 – OMP
– II. faza – II. sklop – slaščice, keksi in
podobno; 1. sklop lokacij (Ljubljana z okolico): Mlinotest Živilska industrija d.d., kontaktna oseba: Stanka Drešček, Tovarniška
cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-45-38, faks 05/364-45-16, elektronska pošta: stanka.drescek@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,289.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 121/2005 – OMP
– II. faza – II. sklop – slaščice, keksi in podobno; 2., 3., 4. in 5. sklop lokacij (Postojna, Vipava, Gorenjska, Novo mesto, Cerklje
ob Krki, Celje, Slovenska Bistrica, Maribor):
Pekarna Blatnik d.o.o., kontaktni osebi: Nika
Čeklanovič, Milan Draženovič, Podgorica
25, 1312 Videm Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/788-85-60, faks 01/780-78-36, elektronska pošta: info@pekarna-blatnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,480.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS 121/2005
– OMP – II. faza – II. sklop – slaščice,
keksi in podobno; 6. sklop lokacij (Murska
Sobota): Mlinopek d.d., kontaktna oseba:
Denis Pojbič, Industrijska 11, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/534-16-20,
faks 02/534-10-73, elektronska pošta: denis.pojbic@mlinopek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 433.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 121/2005 – OMP
– II. faza – III. sklop – napolitanke, energetske ploščice, čokolade, slaščice z daljšim
rokom uporabnosti: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24,
faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,800.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-127/2005–53.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 11. 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: 5. 12. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-167/2005-34

Ob-34456/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, 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.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 165/2005 – OMP.
II.5) Kratek opis:
I. sklop: mesni narezki in paštete,
II. sklop: ribje konzerve in paštete.
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. MORS 165/2005
– OMP – II. faza – I. sklop – mesni narezki in paštete: Osem d.o.o., Grosuplje,
kontaktna oseba: Alojz Bavdek, Sp. Slivnica 107, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel.
01/786-09-31, faks 01/786-09-32, elektronska pošta: Osem@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,600.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 165/2005 – OMP
– II. faza – I. sklop – ribje konzerve in paštete: Mercator d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktna oseba: Srečo Trope, Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-24, faks 01/560-33-09, elektronska pošta: sreco.trope@mercator.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,150.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-167/2005–34.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 637/05
Ob-34468/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-01-06, faks 03/780-02-00, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: osnovna sredstva:
1. sklop: osnovna sredstva – razno, 2.
sklop: klimatske naprave – split sistem,
3. sklop: elektronska in računalniška
oprema in 4. sklop: mobilna stiskalnica
za komunalne odpadke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,600.000 SIT: 1. sklop: 16,800.000
SIT, 2. sklop: 4,500.000 SIT, 3. sklop:
7,500.000 SIT in 4. sklop: 3,800.000 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: Mecum d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Troha, Litijska cesta 43,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-38-00,
faks 01/587-38-01, elektronska pošta: klimatizacija@mecum.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 2,640.914
SIT, najvišja ponudba: 6,249.115 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: FMC, distribucija
in računalniške storitve d.o.o., kontaktna
oseba: Marjana Senčar, Letališka 32, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/520-59-00, faks
01/520-59-80, elektronska pošta: msencar@fmc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6,265.146
SIT.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Eko Line Trade d.o.o.,
kontaktni osebi: Jože Ogrizek, Miro Breznik,
Škofja vas 40, 3211 Škofja vas, Slovenija,
tel. 03/541-23-70, faks 03/541-23-49, elektronska pošta: info@ekolinetrade.si
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,986.999
SIT.
Valuta: 60 dni.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. sklop: 0,
2. sklop: 5, od tega 3 pravilne,
3. sklop: 1,
4. sklop: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26216/05, stran 7120.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik za 1. sklop
osnovnih sredstev ni pridobil nobene ponudbe, zato bo izvedel novi postopek oddaje
javnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Ob-34469/05
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,
2000 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: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: pismonoške torbe – 50/JNB.
II.5) Kratek opis: pismonoške torbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 50-2005/JNB: Nevenka
Jerič, s.p., Šolska ulica 29, 2314 Zg. Polskava, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,794.000 SIT
brez DDV; najnižja ponudba 9,779.000 SIT
brez DDV, najvišja ponudba 11,994.000 SIT
brez DDV.
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: 50-2005/JNB.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-25815/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 433-01-19/2005/15
Ob-34534/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance,
Župančičeva ul. 3, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.31.41-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: SAN-08.2005.
II.5) Kratek opis: nakup diskovnega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– navedena merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 62/2005: S&T Hermes
Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. +386/1/589-52-00, faks
+386/1/589-52-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,895.430 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: 433-01-19/2005/15.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22689/05 z dne 26. 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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance

Stran

9048 /

Št.

110 / 9. 12. 2005

Št. 433-01-18/2005/13
Ob-34535/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Župančičeva ul. 3, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/369-61-00, faks
+386/1/369-62-19.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.40.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: UNIX-08.2005.
II.5) Kratek opis: nakup Unix strežnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– navedena merila iz razpisne dokumentacije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 61/2005: S&T Hermes
Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija, tel. +386/1/589-52-00, faks
+386/1/589-52-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24,817.217 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: 433-01-18/2005/13.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22688/05 z dne 26. 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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-34540/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod RS za blagovne rezerve, kontaktni
osebi: Darja Blatnik in Iztok Kopriva, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-73-00, faks 01/589-73-47, elektronska pošta: iztok.kopriva@z-blagovnerezerve.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.98.13.00-1.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za nabavo blaga po omejenem postopku – nabava 4.300.000 litrov ustekleničene vode
za pitje in pripravo hrane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 163,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02B/2004 – zavrnjene so
bile vse ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: zavrnjene so bile vse ponudbe.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-11126/04 z dne 30. 4. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: zavrnili smo obe prispeli ponudbi kot nesprejemljivi in obvestili
nadzorni organ kot to predpisuje ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Zavod RS za blagovne rezerve
Ob-34541/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih: ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča, kontaktna oseba: Luka Kaluža, Prečna ulica 2,
6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/72-65-401,
faks 05/72-62-681, elektronska pošta:
luka.kaluza@zd-po.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4/2005.
II.5) Kratek opis: nabava in montaža
RTG aparata ter digitalnega radiografskega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. dobavni rok,
3. garancijska doba,
4. servisna pogodba,
5. plačilni pogoji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-4/2005 – I. sklop:
Siemens d.o.o., kontaktna oseba: Tihomir
Rajlić, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-61-00, faks
01/474-61-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 32,640.000
SIT, najvišja ponudba 36,752.500 SIT.
Valuta: 8 dni.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24067/05 z dne 9. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Zdravstveni dom dr. Franca Ambrožiča
Št. 639/3-6/2005
Ob-34543/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.5) Kratek opis: seti za postoperativno
zbiranje krvi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT/leto.
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. 6/2005: Auremiana d.o.o.,
kontaktna oseba: Ermida Grgič, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-13-45, faks 05/731-13-50, elektronska pošta: info@auremiana.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 62,138.088 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26231/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 616/4-4/2005
Ob-34544/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna
oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska c. 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-61-00,
faks 05/652-71-85, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si.
II.5) Kratek opis: kurilno olje ekstra
lahko.
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. 4/2005: OMV Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Elvis Štader,
Ferrarska 7, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/663-33-00, faks 05/663-33-92, elektronska pošta: elvis.stader@omv.com, internetni
naslov: www.omw.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 165,209.460 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. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 84 z dne 16. 9.
2005, Ob-24726/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-34548/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-00, faks
02/521-10-07, elektronska pošta: bolnisnica_m.sobota@email.si, internetni naslov:
www.sb-ms.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-03/2005.
II.5) Kratek opis: nabava pralnih sredstev za pralnico, sredstev za higieno v
velikih kuhinjah in objektna higiena po
sklopih:
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I. sklop: pralna sredstva za pralnico,
II. sklop: sredstva za higieno v velikih
kuhinjah,
III. sklop: objektna higiena.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-03/2005 I. sklop: pralna sredstva za pralnico: Ecolab d.o.o., kontaktna oseba: Darko Moharič, Vajngerlova 4,
2001 Maribor, Slovenija, tel. 02/42-93-100,
faks 02/42-93-152, elektronska pošta: darko.moharic@ecolab.com, internetni naslov:
www.ecolab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 10,532.432,40 SIT, ali najnižja ponudba: 10,532.432,40 SIT / najvišja
ponudba: 10,532.432,40 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. JN-03/2005 II. sklop:
sredstva za higieno v velikih kuhinjah: Ecolab d.o.o., kontaktna oseba: Darko Moharič,
Vajngerlova 4, 2001 Maribor, Slovenija, tel.
02/42-93-100, faks 02/42-93-152, elektronska pošta: darko.moharic@ecolab.com, internetni naslov: www.ecolab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,377.632 SIT, ali
najnižja ponudba: 5,377.632 SIT / najvišja
ponudba: 5,484.586,68 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-03/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13188/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za III. sklop: objektna
higiena ponudnik ni prejel pravilne prijave,
zato je postopek ponovljen z javnim naročilom malih vrednosti.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-34549/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Celje, kontaktna oseba:
Dušanka Pekarovič, Oblakova ulica 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/423-30-00, faks
03/423-37-57, elektronska pošta: info@sbcelje.si, internetni naslov: www.sb-celje.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: dobava in montaža anestezijskega aparata, 06/05.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
anestezijskega aparata.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20 milijonov SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Dräger Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Robert Pristavec, Nadgoriška 19, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,799.952 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 74 z dne 5. 8.
2005, Ob-21681/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-34550/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost socialnih zavodov Slovenije, kontaktna oseba: Boris Koprivnikar, Letališka
cesta 3c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-80-00, faks 01/520-80-06, elektronska pošta: info@ssz-slo.si, internetni naslov:
www.ssz-slo.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: 1/05-jn/b.
II.5) Kratek opis: nakup električne energije za člane Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): okvirna letna količina je
26.00.00 kWh.
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: IG
Prodaja d.o.o., kontaktna oseba: Igor Franza,
Tumova ul. 5, 5000 Nova Gorica, Slovenija,
tel. 05/331-19-84, faks 05/331-19-79.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 303,394.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 85 z dne 23. 9.
2005, Ob-24927/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Ob-34552/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Čepovan, kontaktna ose-
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ba: Magda Šavnik, Čepovan 87, 5253 Čepovan, Slovenija, tel. 05/307-29-06, faks
05/307-29-60.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34.11.44.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup novega minibusa za
prevoz šolskih otrok.
II.5) Kratek opis: nakup novega minibusa za prevoz šolskih otrok za potrebe OŠ
Čepovan. Predmet nakupa je minibus IVECO DAILY-MINIBUS A 50C14, proizvajalca
IRISBUS-IVECO, ki je v skladu z zahtevami
naročnika, veljavnimi predpisi in tehničnimi
normativi in standardi ter ADR predpisi, ki
veljajo za vozila, s katerimi se vozijo skupine
otrok (šolski otroci).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 65 točk,
– dobavni rok do 20 točk,
– garancijski rok do 10 točk,
– strokovna priporočila/reference do 5
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 01/2005:
Dumida d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Kmetič, Spodnje Dobrenje 42 A,
2211 Pesnica pri Mariboru, Slovenija, tel.
02/654-47-01, faks 02/654-47-00, elektronska pošta: dumida@dumida.si, internetni
naslov: www.dumida.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,406.792 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26236/05.
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: 4. 12. 2005.
Osnovna šola Čepovan

Gradnje
Št. 06/2005
Ob-33860/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod – Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kač, univ. dipl. inž.
vod. in kom. inž., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360,
elektronska pošta: info@vo-ka-celje.si, internetni naslov: http://www.vo-ka-celje.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD06/2005.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izgradnja fekalnega kanala: odvajanje odpadnih voda naselja Tremerje in
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priključitev na glavni kanalizacijski zbiralnik GZ 0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena – 80%,
– usposobljenost – 10%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. JNGD06/2005:
Cestno podjetje Maribor d.d., kontaktna oseba: Dušan Slapnik, Iztokova ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/429-35-00, faks 02/420-30-44, elektronska pošta: info@cp-mb.si, internetni naslov: http://www.cp-mb.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,442.599,87 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: JNGD06/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71 z dne 29. 7. 2005,
Ob-20955/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Vodovod – Kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-34031/05
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) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 48/05 VV; številka zadeve: 430-263/2005.
II.5) Kratek opis: obnova službenih in
najemnih stanovanj na različnih lokacijah v Sloveniji – I. faza/2005, in sicer obnova petih službenih stanovanj v Ljubljani, enega v Postojni, treh v Kozini, dveh
v Sežani, po eno v Kopru in Ribnici ter
dveh na Jesenicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 44,388.307,84 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. 48/05 VV; zadeva št.:
430-263/2005: ZIR d.o.o. Ljubljana, Koprska
ulica 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 42,220.300,35 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 84 z dne 16. 9.
2005, Ob-24667/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 0833
Ob-34084/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: JP
Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik
d.o.o., kontaktna oseba: Olga Burica, Študljanska 91, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/724-65-00, faks 01/722-04-90, elektronska pošta: info@ccn-domzale.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1 Splošna dela na
področju stavb in nizkih gradenj.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja montažne nadstrešnice na začasni deponiji dehidriranega
blata na CČN D-K.
II.5) Kratek opis: nadstrešnica se izvede iz jeklene vroče cinkane montažne
konstrukcije z velikim razponom. Streha
je dvokapnica, površine 1.700 m2.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena s plačilnimi pogoji,
2. garancijska doba z garancijo za odpravo napak,
3. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2V/2005: Trimo d.d.
Trebnje, kontaktna oseba: Marko Knez, Prijateljeva c. 12, 8210 Trebnje, Slovenija, tel.
07/346-02-00, faks 07/304-45-69, elektronska pošta: marko.knez@trimo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 45,615.541,30 SIT;
najnižja ponudba 45,615.541,30 SIT, najvišja ponudba 52,815.465,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22848/05 z dne 26. 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: 1. 12. 2005.
JP Centralna čistilna naprava
Domžale-Kamnik d.o.o.

Št. 565/05
Ob-34103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo,
kontaktna oseba: Maja Udovič, Maistrova 10,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/369-58-86,
369-59-00, faks 01/369-59-02, elektronska
pošta: maja.udovic@gov.si, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-66/2005.
II.5) Kratek opis: Grad – Grad (EŠD
159): statična sanacija in prezentacija fasad delov jugozahodnega, severozahodnega in severnega trakta gradu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 184,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. reference ponudnika,
3. reference odgovornega vodje razpisanih del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR-66/2005: SGP Pongrad
d.d., kontaktna oseba: Boris Sapač, Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/534-18-00 faks 02/534-18-25,
elektronska pošta: info@sgp-pomgrad.si,
internetni naslov: www.sgp-pomgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 184,490.895,93 SIT;
najnižja ponudba 184,490.895,93 SIT, najvišja ponudba 188,822.472 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 369/05 z dne 23. 9. 2005,
Ob-25527/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; EPD 06.1.4.04.001.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 11. 2005.
Ministrstvo za kulturo
Št. 617/2005
Ob-34113/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Milan
Berden, Trg ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel. +386/2/578-94-24, faks
+386/2/578-94-09, elektronska pošta: milan.berden@lendava.si, internetni naslov:
www.lendava.si.
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.)).
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 007/2005-JR.
II.5) Kratek opis: projekt »Infrastrukturna in komunalna ureditev poslovno
– industrijske cone Lendava II. faza zajema izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture v Industrijski coni v Lendavi
po projektu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 151,773.329,05 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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 007/2005-JR: Gradbeništvo Lendava d.o.o., kontaktna oseba:
Marijan Robić, Trimlini 002H, 9220 Lendava, Slovenija, tel. +386/2/577-66-20, faks
+386/2/577-66-37.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 151,773.329,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 007/2005-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25554/05 z dne 23. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da; EU – Sredstva ESRR, Ukrep 1.4 EPD.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Občina Lendava
Ob-34230/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Jože Založnik, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: prostor@celje.si, internetni naslov: www.celje.si.
II.5) Kratek opis: izgradnja Severne
vezne ceste – IV. etapa na območju DP
III – sever.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 004/2005-G: CM Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,290.822,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26794/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Mestna občina Celje
Ob-34231/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Branko Gabrijan, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-56-00, faks 03/426-56-32, elektronska pošta: prostor@celje.si, internetni naslov: www.celje.si.
II.5) Kratek opis: izgradnja Bežigrajske
ceste – odsek od AC Košak do mostu čez
Hudinjo in most čez Hudinjo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 220,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– rok izvedbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 003/2005-G: CM Celje
d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 220,291.367
SIT, najvišja ponudba 244,579.386 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): 6,204.032 SIT, delež:
2,8%.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 84 z dne 16. 9. 2005,
Ob-24721/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Mestna občina Celje
Ob-34232/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Celje, kontaktna oseba: Uroš Dobrajc, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-56-00, faks 03/426-56-32,
elektronska pošta: uros.dobrajc@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
II.5) Kratek opis: prenova Knežjega
dvorca v Celju – II. faza.
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. 002/2005-G: Gradbeništvo
Božičnik, Stanko Božičnik s.p., Opekarniška
c. 1, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,022.075 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 82 z dne 9. 9. 2005,
Ob-23957/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Mestna občina Celje
Št. 232/2005
Ob-34239/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Velenje, kontaktni osebi: Vukelić Ružica in Banovšek Marija,
Vodnikova 1, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/899-54-00, faks 03/586-90-39, elektronska pošta: ruzica.vukelic@zd-velenje.si,
marija.banovsek@zd-velenje.si.
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: 03/05.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija Zdravstvenega doma Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 76 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. 03/05: Cigrad, d.o.o., Ravne 103c, 3325 Šoštanj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 73,025.173,33 SIT;
najnižja ponudba 73,025.173,33 SIT, najvišja ponudba 92,687.550,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 12. 2005.
Zdravstveni dom Velenje
Št. 011-04-2/2005
Ob-34387/05
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: gradnja nadomestnega mostu čez Oplotniščico v Lukanji na
RT-930/7065.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,100.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-123: 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 61,678.046 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. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 62 z dne 1. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34388/05
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: gradnja nadomestnega mostu čez Drameljski potok v Trnovcu
na R3-687/7207.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 74,500.000 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-170: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 86.269.149 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: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 82 z dne 9. 9.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34389/05
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.
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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:
45233162-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba kolesarske
povezave Parenzana; Bertoki–Koper od
km 1.200 do km 2.200 (DPK št. 910800).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,833.333 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-145: Albert Godina s.p.,
Slope 20, 6240 Kozina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,818.107 SIT
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 65-67 z dne
15. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34395/05
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:
45233162-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba državne glavne kolesarske povezave št. 92170, skozi
Občino Rogaška Slatina (odsek 1), cesta
R3-685/7495 Tekačevo–Rogaška Slatina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,833.333 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-150: VOC d.d., Lava 42,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,890.195 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne
29. 7. 2005.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34396/05
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:
45233294-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba avtobusnega postajališča Črnolica–Čatrov hrib ob
državni cesti R2-423, odsek 1281, Črnolica–Lesično.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,666.666 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-159: 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 29,890.195 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. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne
29. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34397/05
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:
45233294-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: zamenjava kažipnotne
signalizacije za uskladitev vodenja prometa v občinah Kranjska Gora, Jesenice,
Bovec, Bohinj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-159: 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 61,484.940 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. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 76 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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34398/05
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:
45221240-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba elektrostrojne
opreme v predoru Ljubelj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 541,666.666 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-104: Siteep d.d., tegrad
& pap, Pivovarniška 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 487,135.205 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list 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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34399/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljub-

ljana, 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:
45233129-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev križišča v
Češnjici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 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-149: 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 29,161.406 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:
30. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne
29. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34400/05
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:
45233129-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev križišča na
Kidričevi cesti v Celju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26,333.333 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-086: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 42, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,161.406 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 56 z dne 10. 6.
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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34401/05
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:
45233129-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija križišča Šenčur–križišče Voklo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 126,000.000 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-151/04: SCT d.d., 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 122,471.976 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. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Uradni list RS, št. 124 z dne
19. 11. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34402/05
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:
45233128-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za ureditev G2-105 Metlika MMP (rondo).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,666.666 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-114: CGP d.d., Ljubljanska 47, 8000 Ljubljana, Slovenija.

Stran

9054 /

Št.

110 / 9. 12. 2005

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 67,347.617 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 62 z dne 1. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34403/05
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:
45233129-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev križišča za
Čičare in Vršič v Kranjski Gori.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-105: 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 59,839.553 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. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 58 z dne 17. 6.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34404/05
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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233129-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev križišča za
Horjul s pasom za levo zavijanje, prehodom in površinami za pešce in kolesarje
v naselju Drenov grič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,833.333 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-117: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,453.934 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št, 011-04-2/2005
Ob-34405/05
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: gradbena dela za rekonstrukcijo Tržišče–Krmelj R3-738/6727
od km 0.98 do km 1.380.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 93,320.000 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-148: Kostak d.d., Leskovška c. 2a, 8270 Krško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 47,668.563 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:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 71-72 z dne
29. 7. 2005.

VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34406/05
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: ureditev pločnika ob
R2-430/274 Radizel–Slivnica – gradbena
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,000.000 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-120: 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 22,217.973 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34407/05
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:
45233129-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za ureditev križišča v Sevnici (križišče za Planino).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-113: 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 97,165.856 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 60 z dne 24. 6.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-34459/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Januša Tanko, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)1/30-94-223, faks
00386/(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
janusa.tanko@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-8/2004-78.
II.5) Kratek opis: regulacija Medije – na
območju prestavitve regionalne ceste
skozi Zagorje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 350,500.000 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. 402-00-8/2004-78:
JV: Cestno podjetje Ljubljana, d.d., Ljubljana – vodilni partner in Rudis, d.d., Trbovlje
– partner, Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 349,826.838 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): 94,453.246,30 SIT;
delež: 27%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-78.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 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: 5. 12. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor

Št. 40308-01/2005

Št.
Ob-34460/05

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Škoﬂjica, Šmarska cesta 3, 1291
Škoﬂjica, kontaktna oseba: Vesna Tomažin,
faks 01/360-16-10, elektronska pošta: obcina.@obcina.skoﬂjica.si
I.2) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1 Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja javne in komunalne infrastrukture v poslovno obrtni
coni Škoﬂjica.
II.6) Ocenjena vrednost (brez DDV): ca.
400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merilo za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hidrotehnik d.d., Slovenčeva 97, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): 423,589.647,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da, ca. 17%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005,
Ob-19150/05, popravek Ur. l. RS, št. 65 z
dne 15. 7. 2005, Ob-19969/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Občina Škoﬂjica
Št. 332/05

Ob-34461/05

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Varstveno delovni center Tončke Hočevar,
kontaktna oseba: Tatjana Podlipec, Vodnikova 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-88-50, faks 01/515-28-75, elektronska pošta: vdc.rac@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1; 503,3; 503,5;
504,4.
II.5) Kratek opis: obnova prezračevalnih sistemov objekta VDC Tončke Hočevar na Vodnikovi 56, Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,953.627 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujena cena – 70 točk,
2. rok izvedbe – 20 točk,
3. reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2/2005: Primorje d.d.,
kontaktna oseba: Marinka Pungerčič, Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
01/547-57-00, faks 01/547-57-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,290.300 SIT; najnižja ponudba 24,913.993,97 SIT, najvišja
ponudba 29,276.272,80 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 82 z dne 9. 9. 2005,
Ob-24248/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Varstveno delovni center
Tončke Hočevar
Ob-34465/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., kontaktna oseba: Danijel Arčan, univ. dipl. inž. grad.,
Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, Slovenija, tel.
03/713-67-50, faks 03/713-67-70, elektronska pošta: dani.arcan@jkp-zalec.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD 02/2005.
II.5) Kratek opis: kanalizacija Šempeter
(kanali 10B, 11, 11.1, 11.1.1).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno (80%),
– reference, usposobljenost (15%),
– garancijski rok (5%).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JNGD 02/2005:
NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, kontaktna oseba: Danilo Senič, univ. dipl. inž.
gradb., Lava 11, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-24-100, faks 03/42-24-172, elektronska pošta: uprava@nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,211.497,28 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 4,7%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22472/05 z dne 19. 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: 5. 12. 2005.
Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o.
Št. 637/05
Ob-34467/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik, Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les., Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-01-06, faks 03/780-02-00, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga II – gradbena dela:
– razredi: 50, skupine: 501, podskupine
in točke: 501,1;
– razredi: 50, skupine: 503, podskupine
in točke: 503,2;
– razredi: 50, skupine: 504, podskupine
in točke: 504,1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela: 1. sklop:
preureditev kotlovnice in 2. sklop: obnova
sten in tlakov v moški garderobi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,280.000 SIT: 1. sklop: 9,600.000
SIT in 2. sklop: 1,680.000 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: Remont, obrtno
gradbeno podjetje, d.d., kontaktna oseba:
Marko Balant, vodja komerciale, Oblakova
30, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/426-41-00,
faks 03/426-41-02, elektronska pošta: remont@remont.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 5,015.285
SIT, najvišja ponudba: 5,634.420 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Gradia, gradbeno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Balek,
Zabukovica 87, 3302 Griže, Slovenija, tel.
03/571-92-21, faks 03/710-06-81, elektronska pošta: gradia@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 3,477.650
SIT, najvišja ponudba: 5,320.150,00 SIT.
Valuta: 60 dni.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1. sklop:
4, od tega 3 pravilne; 2. sklop: 3, od tega
2 pravilni.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26215/05, stran 7145 in 7146.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica
Vojnik
Št. 2010-18/2005-02/05-30 Ob-34542/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, kontaktni osebi: Danica Putora, dipl.
inž. gr., Andrej Antauer, univ. dipl. prav.,
Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-63-10, faks 02/251-52-21, elektronska pošta: info@jmss-mb.si, internetni naslov: http://www.jmss-mb.si.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: izvedba.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 62.12, 74.20,
6210.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo
poslovno-stanovanjskega objekta na Gosposki ul. 7 v Mariboru.
II.5) Kratek opis: izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del za rekonstrukcijo poslovno-stanovanjskega
objekta na Gosposki ulici 7 v Mariboru.
Obseg zahtevanih del je razviden iz PZR
dokumentacije, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije oziroma, je v celotnem obsegu PZI dokumentacije na vpogled pri kontaktni osebi Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,852.534,56 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. 2010-18/2004-02/05:
Gradbeno podjetje Radlje d.d., Mariborska
cesta 40, 2360 Radlje ob Dravi, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 90,137.763,09
SIT, najvišja ponudba 108,902.308,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 54 z dne 3. 6.
2005, Ob-15716/05.
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: 29. 11. 2005.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Ob-34547/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Bled, po pooblastilu Ministrstva za šolstvo
in šport, kontaktna oseba: Janez Šolar, Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija, tel.
04/575-34-00, faks 04/574-21-30, elektronska pošta: gostursol@vgs-bled.si, internetni
naslov: http://www.vgs-bled.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.5) Kratek opis: obnova sobnega dela
in posodobitev kavarne in seminarskih
prostorov – hotel Astoria – izvedba gradbeno obrtniških del.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 165,833.000 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:
Kovinar gradnje ST, d.o.o., kontaktna oseba: Franc Stegnar, Spodnji Plavž 6, 4270
Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-07-00, faks
04/581-07-02, elektronska pošta: info@kovinar-gradnje-st.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 190,294.544,48 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 82 z dne 9. 9. 2005,
Ob-23844/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da, Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Višja strokovna šola za gostinstvo
in turizem Bled, po pooblastilu
Ministrstva za šolstvo in šport

Storitve
Ob-34067/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Sabina Popovič, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-26-11, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: sabina.popovic@gov.si, internetni naslov: www.uvi.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 64.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
64.11.10.00-7.
II.5) Kratek opis: ovijanje v PVC ovoj in
distribucija 24 številk informativno-promocijskega mesečnika o Sloveniji v angleškem jeziku na naslove doma in v tujini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 26 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. SOTJ 67/2005: Pošta
Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: Evgen
Zadnik, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-20-00, faks 02/449-23-71,
elektronska pošta: evgen.zadnik@posta.si,
internetni naslov: www.posta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24 mio SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 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: 29. 11. 2005.
Urad Vlade RS za informiranje
Št. 404-08-494/2005-8
Ob-34377/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna oseba: Jože
Mokorel, 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, internetni naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 259/2005-PSP –
vzdrževanje in nadgradnja sistema ARDČ.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in nadgradnja sistema ARDČ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,750.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
– povezani z 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. MORS 259/2005-PSP:
Četrta pot d.o.o., kontaktna oseba: Jure
Habbe, Planina 3, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/280-66-00, faks 04/280-66-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 230/15
Ob-34391/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, kontaktna oseba: Maja Slovenc,
Tržaška 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/476-87-44, faks 01/476-87-45, elektron-

ska pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, internetni naslov: www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR3-2005.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR3-2005: DIW Service d.o.o., kontaktna oseba: Pavel Šafarič,
Puhova 15, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/471-67-50, faks 02/471-67-60, elektronska pošta: info@si.diw-service.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,401.680 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: JR3-2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 89 z dne 7. 10. 2005,
Ob-26988/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-34410/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica, kontaktna oseba: Marjana Pogačnik,
Kranjska cesta 24, 4240 Radovljica, Slovenija, tel. 04/537-06-00, faks 04/537-06-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 02/05.
II.5) Kratek opis: čiščenje prostorov
šole.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– ﬁksnost ponudbene cene,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Manicom d.o.o., Povšetova 65, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,748.852,60 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Srednja gostinska in turistična šola
Radovljica
Ob-34411/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN13/05-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 200 m3 neosvinčenega motornega bencina super
95 in 5.000 m3 srednjih destilatov – 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. JN13/05-REZ: Petrol, Slovenska energetska družba, d.d.,
kontaktna oseba: Rok Blenkuš, Dunajska
cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-43-59, faks 01/471-41-39, elektronska pošta: rok.blenkus@petrol.si, internetni
naslov: www.petrol.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
ZORD Slovenija
Ob-34412/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN13/05-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 10.000 m3
srednjih destilatov – 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. JN13/05-REZ: AGIP Deutschland
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GmbH, kontaktna oseba: Roland Christophel,
Sonnenstraße 23, D-80331 München, Zvezna republika Nemčija, tel. 0049/89/590-72-72,
faks 0049/89/590-75-272, 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:
11. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
ZORD Slovenija
Ob-34413/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Irena
Horvat, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/518-89-17,
faks 00386/1/518-89-11, elektronska pošta: i.horvat@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN12/05-REZ.
II.5) Kratek opis: delegiranje 3.500 m3
neosvinčenega motornega bencina super 95 in 10.000 m3 srednjih destilatov
– 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. JN12/05-REZ:
AGIP Deutschland GmbH, kontaktna oseba: Roland Christophel, Sonnenstraße
23, D-80331 München, Zvezna republika Nemčija, tel. 0049/89/590-72-72, faks
0049/89/590-75-272, 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:
17. 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: 2. 12. 2005.
ZORD Slovenija
Št. 011-04-2/2005
Ob-34419/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: PZI preplastitve
G1-1/0246 Maribor (Tržaška c.)–Miklavž
od km 0+000 do km 3+240.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-070: BP Lineal d.o.o.,
Pohorskega bataljona 49, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,240.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 54 z dne 3. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34420/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: izdelava projekta
PGD, PZI rekonstrukcije Gonjače–Šmartno, R2-402/1465.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-056: Ipod d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,700.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2005
Ob-34421/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI dokumentacije nadvoza za železnico v Dobovi s preložitvijo ceste R2-420/1335.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-168: Ginex International
d.o.o., Rejčeva ulica 3, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61,235.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 81 z dne 2. 9. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34422/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: vzdrževanje avtomatskih števcev prometa.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-001: Branko Stele
s.p., Pot na Hreše 27/b, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48,117.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 1. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 129 z dne 3. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34423/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: recenzije projektne
dokumentacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-141: ZIL inženiring d.d.,
Kersnikova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,071.692 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 64 z dne 8. 7. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34424/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: zalivanje reg in razpok
na območju 1, 6, 7, 8 in 9.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,128.440 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-072: Possehl d.o.o.,
Počehovska ulica 25, 2000 Maribor, Slovenija.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 71,128.440 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. 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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34425/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: zalivanje reg in razpok
na območju 2 in 3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,678.900 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-072: CPG d.d., Prvomajska 52, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,678.900 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: 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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34426/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: zalivanje reg in razpok
na območju 4 in 5.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,947.200 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-072: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,947.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34427/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: izmera in izdelava
geodetskih načrtov za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,800.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-150/04: Arhitekton
d.o.o., Brod 76, 8000 Novo mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,562.604 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:
12. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 124 z dne 19. 11.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34429/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljub-
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ljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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.5) Kratek opis: izmera in izdelava
geodetskih načrtov za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,350.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-108: Geodet Inženiring
d.o.o., Celovška c. 150, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,350.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34430/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: izmera in izdelava
geodetskih načrtov za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,275.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-108: Geodetski inženiring Geoin d.o.o., Gosposvetska 29, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,275.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005.
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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34432/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: izmera in izdelava
geodetskih načrtov za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,765.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-108: Ljubljanski
geodetski biro d.d., Cankarjeva c. 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25,765.500 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:
13. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34434/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: izmera in izdelava
geodetskih načrtov za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,733.300 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-108: Geobiro d.o.o., Prvomajska 37, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,733.300 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:
12. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34435/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: izmera in izdelava
geodetskih načrtov za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,664.672 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-108: Geomer d.o.o., Pot
k Sejmišču 30, 1231 Ljubljana – Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,664.672 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: 8.
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: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-34437/05
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: storitve.
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.5) Kratek opis: izmera in izdelava
geodetskih načrtov za zgrajene in rekonstruirane državne ceste na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,302.017 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena, največje število točk.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-108: Geodetski zavod
d.o.o., Ulica XIV. Divizije 10, 3000 Celje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,302.017 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:
12. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 60 z dne 24. 6. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-34450/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, Geodetska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: Nives.Jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 72.22.12.
II.5) Kratek opis: prenos obstoječih
centralnih programskih rešitev na novo
opremo.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): ocenjena vrednost naročila:
28,333.334 SIT brez DDV za vse sklope
skupaj, od tega; sklop 1: prenos ESRI SDE
aplikacij - 16,666.667 SIT, sklop 2: prenos
Oracle aplikacij - 6,250.000 SIT, sklop 3:
prenos aplikacije za replikacijo podatkov 5,416.667 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: prenos obstoječih centralnih programskih rešitev
na novo opremo, sklop 1: prenos ESRI SDE
aplikacij: IGEA d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Fajfar, Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-76-00, faks 01/256-78-67,
elektronska pošta: info@igea.si, internetni
naslov: www.igea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba:
16,992.628 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 17%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
sklop 2: prenos Oracle aplikacij: S&T Hermes

Plus d.d., kontaktna oseba: Matej Kranjc,
Šlandrova 2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/589-52-00, faks 01/589-52-07,
elektronska pošta: Javni.razpisi@snt.si, internetni naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 6,241.370
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: sklop 3: prenos aplikacije za replikacijo podatkov: S&T Hermes Plus d.d.,
kontaktna oseba: Matej Kranjc, Šlandrova
2, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/589-52-00, faks 01/589-52-07, elektronska pošta: Javni.razpisi@snt.si, internetni
naslov: www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5,407.910
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: 071-9/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 7. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop 1: 1;
sklop 2: 1; sklop 3: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
U: da; z dne 1. 7. 2005, Ob-18396/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-34470/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 4.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 60.12.22.00-1, dodatni predmeti:
60.12.22.30-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 74/S.
II.5) Kratek opis: pogodbeni prevozi
poštnih pošiljk po naslednjih sklopih:
1. sklop: PLC Ljubljana – Šmartno pri
Litiji – PLC Ljubljana,
2. sklop: PLC Ljubljana – Draga – PLC
Ljubljana,
3. sklop: pogodbeni prevzem in dostava
poštnih pošiljk na območju mesta Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na cene:
– merilo – cena – redni prevoz – 76
točk
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RP = NC / PC × V
RP – cena rednega prevoza (zaokroženo
na dve decimalki)
NC – najnižja cena km rednega prevoza
PC – ponudnikova cena km rednega prevoza
V – vrednostna utež v tem primeru 76
točk.
Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0
točk. Ponudba, ki ne bo imela navedene
cene za kilometer opravljenega rednega
prevoza dobi 0 točk.
– merilo – cena – izredni prevoz – 14
točk
IP = NC / PC × V
IP – cena izrednega prevoza (zaokroženo na dve decimalki)
NC – najnižja cena kilometra izrednega
prevoza
PC – ponudnikova cena kilometra izrednega prevoza
V – vrednostna utež v tem primeru 14
točk.
Ponudbe ne morejo prejeti manj kot 0
točk. Ponudba, ki ne bo imela navedene
cene za kilometer opravljenega izrednega
prevoza, dobi 0 točk.
– merilo – stopnja zagotavljanja varnosti
prevoza – 10 točk
Če ima ponudnik licenco Zbornice Republike Slovenije za zasebno varovanje za
opravljanje ﬁzičnega varovanja pridobi 10
točk (ponudnik mora priložiti fotokopijo licence za opravljanje ﬁzičnega varovanja
Zbornice Republike Slovenije za zasebno
varovanje).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 74/S: 1. sklop – PLC Ljubljana – Šmartno pri Litiji – PLC Ljubljana:
Grad Miroslav, s.p. avtoprevozništvo, Videm
11h, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena okvirno 19,272.240
SIT brez DDV; najnižja ponudba 19,272.240
SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
2. sklop – PLC Ljubljana – Draga – PLC
Ljubljana: Fremax, Maksimiljan Frešer, s.p.,
Kopivnik 9, 2313 Fram, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena okvirno 20,390.400
SIT brez DDV; najnižja ponudba 20,390.400
SIT brez DDV.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
3. sklop – pogodbeni prevzem in dostava
poštnih pošiljk na območju mesta Maribor:
Fremax, Maksimiljan Frešer, s.p., Kopivnik
9, 2313 Fram, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena okvirno 13,173.600
SIT brez DDV; najnižja ponudba 13,173.600
SIT brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 74/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-25938/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-34551/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Bovec, kontaktna oseba:
Ida Šemrov, Trg golobarskih žrtev 17, 5230
Bovec, Slovenija, tel. 05/384-15-40, faks
05/384-15-50.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
55.32.20.00-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): Priloga I B – storitve
ZJN-1: kategorija 17 – predmet: hotelske in
restavracijske storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: priprava prehrane za potrebe Osnovne šole Bovec.
II.5) Kratek opis: priprava prehrane za
potrebe OŠ Bovec. Za vrtec: zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica; za šolo malica in kosilo; za zaposlene:
malica in kosilo. Storitev se bo opravljala v
prostorih šolske kuhinje. Storitev priprave
prehrane se je oddala za čas od 1. 1. 2006
do 31. 12. 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,8 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 75 točk,
– izkušnje ponudnika do 20 točk,
– strokovna priporočila/reference do 5
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 01/2005:
Sodexho Prehrana in storitve d.o.o., kontaktna oseba: Cvetka Franko, Železna
cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/420-58-00, faks 01/420-58-52, elektronska pošta: sodexho@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 56,872.590,71 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 01/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Uradni list RS, št. 87 z dne 30. 9.
2005, Ob-26240/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 12. 2005.
Osnovna šola Bovec

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Storitve
Št. 025281
Ob-34440/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-58-08-332, faks
+386/(0)1-58-08-407, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve: 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 29 naba/05.
II.5) Kratek opis: dodatna dela pri čiščenju poslovnih prostorov za potrebe
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija
(aneks št. 2.)
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(f) dodatne gradnje ali storitve.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 29 naba/05:
Hernaus d.o.o., kontaktna oseba: Zoran Keršič, Kopališka 2, SI-3320 Velenje,
Slovenija, tel. +386/(0)3-898-36-00, faks
+386/(0)3-898-36-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,438.051,80 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 29 naba/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 12. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.

Javni razpisi
Št. 575/05
Ob-34452/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05) in
Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS,
št. 109/02, 25/04 in 104/05), Ministrstvo za
kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor predlogov za bivanje slovenskih
ustvarjalcev v stanovanju v New Yorku,
ki jih bo v letu 2006 ﬁnancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za
kulturo (v nadaljevanju: projektni razpis,
oznaka JPR11-NY-2006)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: ﬁnanciranje stroškov
najemnine in delno vzdrževanje umetniškega
stanovanja v New Yorku ter povračilo potnih
stroškov izbranim kandidatom; zbiranje predlogov za bivanje slovenskih kulturnih ustvarjalcev v New Yorku med 15. 3. 2006 in 15. 3.
2007.
2. Osnovna razpisna področja: razpis je
namenjen vsem posameznikom, ki na področju uprizoritvenih umetnosti, likovnih umetnosti, arhitekture, oblikovanja, književnosti, glasbe, intermedijskih umetnosti in AV – kulture,
esejistike, publicistike in kritike v medijih (za
področje kulture) delujejo v slovenskem kulturnem prostoru, da se jim omogoči bivanje
in delovanje v umetniškem stanovanju v New
Yorku v času od 15. 3. 2006 do 15. 3. 2007.
Vsak kandidat bo lahko bival v ateljeju od
vključno 15. v tekočem mesecu, atelje bo moral zapustiti 14. v tekočem mesecu.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo posamezniki,
ki ustvarjajo na enem izmed zgoraj naštetih
področij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo stalno bivališče v Republiki
Sloveniji,
– da niso redno zaposleni ali upokojeni,
– da niso bivali v umetniškem ateljeju v
Berlinu v letu 2005, oziroma bili izbrani na
razpisu za leto 2006,
– da niso bili prejemniki delovnih štipendij
ministrstva za kulturo v letu 2005,
– da niso prejemniki štipendij ali šolnin s
strani ministrstva.
4. Pojasnila o uporabi stanovanja
Kandidat mora uporabljati stanovanje v
skladu s pogodbo o pogojih bivanja in delovanja v ateljeju, ki jo podpiše pred odhodom.
Kandidat se zaveže, da bo uporabljal stanovanje s skrbnostjo dobrega gospodarja in
odgovarjal za morebitno škodo, ki bi nastala
zaradi neskrbne rabe stanovanja ter poravnal
morebitne nastale materialne stroške in spro-
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ti poravnaval obratovalne stroške v skladu s
pogodbo. Kandidat se zaveže, da bo plačal
naslednje stroške, ki bodo nastali v času njegovega bivanja v ateljeju:
– porabljene telefonske impulze,
– poraba električne energije,
– poraba plina.
Kolikor kandidat ne plača tekočih stroškov,
ki nastanejo v času njegovega bivanja v New
Yorku, mora naknadno povrniti tudi plačilo
najemnine ateljeja v času, ko je v njem bival. Ministrstvo bo uporabniku povrnilo potne
stroške šele potem, ko bo uporabnik ministrstvu predložil kopije plačanih računov vseh
obratovalnih stroškov. V nasprotnem primeru
mu ministrstvo ne bo povrnilo plačila potnih
stroškov, kandidat pa se tudi ne bo smel prijaviti na nobenega izmed razpisov ministrstva
prihodnjih petih letih.
Po prejemu odločbe bo moral vsak izbrani
kandidat Ministrstvo za kulturo pisno obvestiti
o svojem odhodu najmanj 60 dni pred pričetkom bivanja v ateljeju, v kolikor se tega ne bo
držal se šteje, da je odstopil od svoje zahteve
za bivanje v stanovanju.
Posamezni kandidat lahko v tem stanovanju biva največ 3 mesece. Ministrstvo si
pridržuje pravico, da v primeru, ko več kandidatov zaprosi za isti termin, samo določi
termine bivanja.
Strokovna komisija bo poleg izbranih kandidatov oblikovala tudi t.i. »rezervno listo«
petih kandidatov (po prioritetnem seznamu),
ki lahko bivajo v stanovanju, če umetnik, ki je
bil prvotno izbran, zaradi objektivnih okoliščin
ministrstvu sporoči, da mora uporabo stanovanja odpovedati.
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za
področja, ki so predmet razpisa.
5. Razpisni kriteriji
Ministrstvo bo prijavljene vloge presojalo s stališča kvalitete na podlagi naslednjih
kriterijev:
1. kakovost dosedanjega dela kandidata,
2. odmevnost v strokovni javnosti,

Št.

3. učinkovita predstavitev slovenske umetnosti v mednarodnem prostoru,
4. reference na področju mednarodnega
kulturnega sodelovanja.
Med prijavami, ki bodo ustrezali navedenim kriterijem, bo ministrstvo dalo prednost
predlagateljem, ki bodo predstavili čim bolj
konkreten projekt z možnostmi njegovega
vključevanja v mednarodni kulturni prostor
in jih bo strokovna komisija v postopku izbire ocenila kot najbolj primerne za umetniško
ustvarjanje v New Yorku.
6. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 z navedbo obveznih
prilog,
– prijavni obrazec 2 izjave predlagatelja.
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, povezano z izvedbo javnega
razpisa (zakonski in podzakonski akti, imena
članov strokovnih komisij, …).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
7. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa
JPR11-NY-2006, znaša: 6,800.000 SIT.
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 Republike Slovenije.
9. Razpisni rok: razpis se začne 9. 12.
2005 in zaključi 9. 1. 2006.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji. Vloga mora biti predložena na
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naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10,
1000 Ljubljana do 9. 1. 2006 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zapečatenem ovitku z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – prijava na razpis 2005, Stanovanje v New Yorku z oznako
JPR11-NY-2006. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba vlagatelja: naziv in naslov.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je do 9. 1.
2006 prispela na naslov ministrstva, oziroma
bila najkasneje na ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka. Vloge, prispele oziroma oddane po tem datumu, se štejejo za
prepozne.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog, ki bo
12. 1. 2006 iz nadaljnjega postopka izločilo
vse prepozne in nepopolne vloge ter vloge,
katerih prijavitelji ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje
vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
11. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Pia Vrhovec, e-mail:
pia.vrhovec@gov.si, tel. 01/369-59-53.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
12. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva
(Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod 6. točko.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o izidih razpisa obvestilo najkasneje v enem mesecu
po zaključku odpiranja vlog, ki se bo pričelo
12. 1. 2006.
Ministrstvo bo izbralo predloge po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo

Ob-34462/05

Pogodbe za donacije, sklenjene v
novembru 2005
Finančni viri: Finančni memorandum, Nacionalni program PHARE za Slovenijo 2003;
Sl 2003/004-938-18
Donacije, dodeljene v okviru povabila za predložitev predlogov Nacionalni program 2003 Razvoj poslovnih con,
SI 2003/004-938-18, Ob-21766/05, objavljenega na dan 5. 8. 2005
Prejemnik:
Ime in naslov

Naslov projekta

Kraj projekta

Občina Šentjur

Širitev industrijske cone
Šentjur jug
Poslovna cona Gorjače
Pripravljalne aktivnosti,
poslovna cona Ozare
Poslovna cona Drnovo
Projektna dokumentacija za
komunalno ureditev poslovne
cone P3 Rogatec

Šentjur

Občina Ajdovščina
Mestna občina
Slovenj Gradec
Občina Krško
Občina Rogatec

Trajanje
projekta (v
mesecih)

Znesek donacije
(EUR)

9

73.386

Odstotek celotnih
upravičenih
stroškov projekta
(%)
90

Ajdovščina
Slovenj Gradec

11
11

237.801,78
300.000

90
70,47

Krško
Rogatec

10
7

270.000
154.818,91

73,90
90
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Prejemnik:
Ime in naslov

Naslov projekta

Kraj projekta

Občina Tolmin

Razvoj in trženje poslovnih
con Posočja
Izdelava dokumentacije za
vzpostavitev poslovne cone
Podskrajnik II
Vzpostavitev poslovne cone
Sežana, 1. faza priprava
občinskega lokacijskega
načrta
Vzpostavitev poslovne cone
Risnik, 1. faza
Razširitev poslovne cone
Rudnik Kanižarica
Poslovno industrijske cone
Gorenjske

Občina Cerknica
Občina Sežana

Občina Divača
Občina Črnomelj
Občina Radovljica

Občina Šmartno ob
Paki
Občina Trbovlje

Mestna občina
Velenje

Poslovna cona Šmartno ob
Paki
Poslovna cona Trbovlje, OIC
Nasip , severni del spodnjega
platoja, revitalizacija območja
»Orodjarna in STT«
Poslovna cona Gorenje

Trajanje
projekta (v
mesecih)

Znesek donacije
(EUR)

Tolmin, Kobarid,
Bovec
Cerknica

10

127.800,00

Odstotek celotnih
upravičenih
stroškov projekta
(%)
90

11

176.365,35

90

Sežana

11

177.523

90

Divača

11

206.988

90

Črnomelj

11

177.394,46

70,79

Radovljica, Kranj,
Škofja Loka,
Gorenja vas Poljane, Šenčur,
Žiri
Šmatno ob Paki

10

267.704

90

10

77.346

90

Trbovlje

11

139.972,50

90

Velenje

10

282.900

90

Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 579/05
Ob-34674/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 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, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo)
objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki
jih bo v letih 2006-2007 (so)ﬁnancirala
Republika Slovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: spomeniško-varstveni projektni
razpis, oznaka: SVP 2006-07)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
I. Predmet razpisa je:
Sklop 1: soﬁnanciranje izdelave projektne dokumentacije za sanacijo kulturnih
spomenikov;
Sklop 2: soﬁnanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih;
Sklop 3: soﬁnanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov na kulturnih spomenikih.
Predmet razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so v lasti občin,
– kulturni spomeniki, ki so upravičeni do
proračunskih sredstev na osnovi Zakona
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi
(»kulturni tolar« – ZSNNPK- UPB1, Uradni
list RS, št. 14/03),
– kulturni spomeniki, ki so v postopku
denacionalizacije.

II. Upravičeni stroški (so)ﬁnanciranja:
Za (so)ﬁnanciranje so primerni samo
upravičeni stroški, speciﬁcirani v nadaljevanju po posameznih sklopih.
Lastno delo oziroma lastni material brez
računov niso upravičeni stroški.
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do
roka za končanje projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Sklop 1:
Upravičeni stroški so:
– stroški izmer in arhitekturnih posnetkov,
– stroški izdelave projektne dokumentacije skladno s Pravilnikom o projektni in
tehnični dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 66/04,
54/05), in sicer:
– stroški izdelave idejnega projekta,
– stroški izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– stroški izdelave projekta za izvedbo.
Davek na dodano vrednost se šteje
kot upravičen strošek, razen v primeru,
ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec
predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec.
Sklop 2:
Upravičeni stroški so stroški za izvedbo
vseh konservatorsko-restavratorskih posegov po katalogu Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (od tu ZVKDS). Katalog je na vpogled v vseh območnih enotah
ZVKDS, na spletnih straneh Ministrstva za
kulturo (http://www.kultura.gov.si) in na spletnih straneh ZVKDS (http://www.zvkds.si)
Davek na dodano vrednost se šteje
kot upravičen strošek, razen v primeru,
ko je predlagatelj projekta hkrati izvajalec
predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec.

Sklop 3:
Upravičeni stroški so stroški gradbenoobrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji, in so lahko:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in
streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih
ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva
– okna, vrata,
– stroški sanacije stavbno-kleparskih
del,
– stroški sanacije tlakov.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek, razen v primeru, ko je
predlagatelj projekta hkrati izvajalec predlaganih posegov/del in je davčni zavezanec.
Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih prvin
(npr. elektro in vodoinstalacijskih del, notranje opreme, ogrevalnih sistemov) niso predmet soﬁnanciranja Ministrstva za kulturo.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Pogoji za sklop 1:
1. Objekt oziroma območje, za katerega
bo izdelana projekta dokumentacija, mora
biti razglašen za kulturni spomenik. Veljajo
le stalne razglasitve do preklica, začasne
razglasitve se ne upoštevajo.
2. Predlagatelj je lahko le lastnik ali
upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom.
3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena ﬁnančna sredstva v višini najmanj
50% upravičenih stroškov projektne dokumentacije.
4. Za načrtovane posege na kulturnem
spomeniku, za katere bo izdelana projektna
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dokumentacija, morajo biti predhodno pridobljeni kulturnovarstveni pogoji ZVKDS.
5. Višina upravičenih stroškov projekta
mora znašati najmanj 2 mio SIT, višina ﬁnančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih
stroškov projekta lahko zagotovi Ministrstvo
za kulturo, je največ 10 mio SIT.
6. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2007.
Pogoji za sklop 2:
1. Objekt oziroma območje, na katerem
bodo izvedeni restavratorski posegi, mora
biti razglašen za kulturni spomenik. Veljajo
le stalne razglasitve do preklica, začasne
razglasitve se ne upoštevajo.
2. Predlagatelj je lahko le lastnik ali
upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom.
3. Predlagatelj mora pridobiti potrdilo
javne službe z obrazložitvijo, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po sprejetem katalogu ZVKDS.
4. Za predlagane konservatorsko-restavratorske posege na kulturnem spomeniku
mora biti izdelan konservatorsko-restavratorski program (če je vrednost predlaganih
restavratorskih posegov do 10 mio SIT) oziroma konservatorsko-restavratorski projekt
(če je vrednost predlaganih restavratorskih
posegov nad 10 mio SIT).
5. Višina ﬁnančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo,
je največ 40 mio SIT.
6. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2007.
Pogoji za sklop 3:
1. Objekt oziroma območje, na katerem
bodo izvedeni gradbeno-obrtniški posegi,
mora biti razglašen za kulturni spomenik.
Veljajo le stalne razglasitve do preklica, začasne razglasitve se ne upoštevajo.
2. Predlagatelj je lahko le lastnik ali
upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom.
3. Za predlagane gradbeno-obrtniške
posege na kulturnem spomeniku mora biti
izdelan projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja kot je določen z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št.
110/02, 97/03). Za posege, za katere po
ZGO-1 gradbeno dovoljenje ni potrebno,
morajo biti pridobljeni kulturnovarstveni pogoji ZVKDS.
4. Predlagatelj mora imeti zagotovljena ﬁnančna sredstva v višini najmanj 50%
upravičenih stroškov predlaganih gradbenoobrtniških posegov.
5. Višina ﬁnančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo,
je največ 100 mio SIT.
6. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2007.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za
kulturo.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.
IV. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov
Popolne vloge bo na osnovi objavljenih
kriterijev ocenjevala strokovna komisija za
področje nepremične dediščine, ki jo imenuje minister za kulturo. Strokovna komisija

bo ocenjevala vsak sklop posebej. Najvišje
možno število zbranih točk posameznega
projekta je 21. Na razpisu bodo izbrani tisti,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: trajanje in faza projekta
Sklop 1:
– izdelane bodo izmere in arhitekturni
posnetki (1 točka);
– izdelan bo projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (3 točke);
– izdelana bo celotna projektna dokumentacija, vključno s projektom za izvedbo
(5 točk).
Sklopa 2 in 3:
– s predlaganimi posegi se bo začela
celovita obnova kulturnega spomenika (1
točka);
– s predlaganimi posegi se bo celovita
obnova kulturnega spomenika nadaljevala,
vendar do konca leta 2007 še ne bo zaključena (3 točke);
– s predlaganimi posegi bo celovita obnova kulturnega spomenika zaključena (5
točk).
Kriterij 2: zagotovljena lastna ﬁnančna
sredstva predlagatelja projekta
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini do vključno 50% vrednosti
projekta (0 točk),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 50% do 60% vrednosti
projekta (0,5 točk),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 60 do 70% vrednosti
projekta (1 točka),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 70 do 80% vrednosti
projekta (1,5 točk),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 80 do 90% vrednosti
projekta (2 točki),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 90% vrednosti projekta
(2,5 točk).
Kriterij 3: pomen za skladni regionalni
razvoj na osnovi Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS,
št. 44/01 – 4. člen)
– kulturni spomenik ni v občini, ki je na
seznamu A, B, C ali D območij s posebnimi
razvojnimi problemi (0 točk),
– kulturni spomenik je v občini, ki je na
seznamu C in D območij s posebnimi razvojnimi problemi (0,5 točk),
– kulturni spomenik je v občini, ki je na
seznamu A in B območij s posebnimi razvojnimi problemi (1 točka).
Kriterij 4: posebni strokovni interes za
razvoj konservatorskih in restavratorskih
metod in tehnik ter za usposabljanje strokovnjakov
– projekt je manj pomemben (0 točk),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
Kriterij 5: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo
spomenika
– projekt je manj pomemben (0 točk),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
Kriterij 6: krepitev prepoznavnih kulturnih
in simbolnih vrednot v varovanih območjih
(za varovana območja se štejejo območja
naselbinske dediščine in območja kulturne
krajine, ki so vpisana v register nepremične
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kulturne dediščine oziroma bodo imela na
dan zaključka javnega razpisa status enote v postopku vpisa, in območja nacionalne prepoznavnosti, opredeljena v Odloku
o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04))
– kulturni spomenik ne stoji znotraj varovanega območja (0 točk),
– kulturni spomenik stoji znotraj varovanega območja (2,5 točk).
V. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež soﬁnanciranja:
Sklop 1:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za soﬁnanciranje projektov iz sklopa 1:
– v letu 2006 znaša 70,000.000 SIT,
– v letu 2007 znaša 70,000.000 SIT.
Ministrstvo soﬁnancira posamezen odobreni projekt do 50% celotne vrednosti, vendar v obeh letih skupaj največ 10,000.000
SIT.
Sklop 2:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za soﬁnanciranje projektov iz sklopa 2:
– v letu 2006 znaša 150,000.000 SIT,
– v letu 2007 znaša 150,000.000 SIT.
Ministrstvo soﬁnancira posamezen
odobreni projekt do 100% celotne vrednosti, vendar v obeh letih skupaj največ
40,000.000 SIT.
Sklop 3:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za soﬁnanciranje projektov iz sklopa 3:
– v letu 2006 znaša 252,441.000 SIT,
– v letu 2007 znaša 256,716.000 SIT.
Ministrstvo soﬁnancira posamezen odobreni projekt do 50% celotne vrednosti, vendar v obeh letih skupaj največ 100,000.000
SIT.
VI. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskega leta
2006 oziroma 2007, ob upoštevanju plačilnih rokov po Zakonu o izvrševanju proračuna RS.
VII. Razpisni rok: razpis se začne 9. 12.
2005 in se zaključi 10. 1. 2006.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– prijavni obrazec s seznamom obveznih
dokazil, ki so obvezna priloga k prijavi,
– obrazec »Soglasje solastnikov«,
– obrazec »izjava«,
– obrazec »Potrdilo Restavratorskega
centra ZVKDS«,
– vzorec pogodbe,
– besedilo razpisa,
– navodila.
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
www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo tudi v območnih enotah ZVKDS (OE
Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva 7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4,
Ljubljana; OE Maribor: Slomškov trg 6,
Maribor; OE Nova Gorica: Delpinova 16,
Nova Gorica; OE Novo mesto: Grad Grm,
Skalickega 1, Novo mesto, OE Piran, Trg
bratstva1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40, Ljubljana).

Stran

9066 /

Št.

110 / 9. 12. 2005

IX. Kraj, način in rok prijave
Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje solastnikov« (obvezen le v primeru
solastništva),
– izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava
o zagotovljenem soﬁnancerskem deležu«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Potrdilo Restavratorskega centra ZVKDS« (obvezen le pri sklopu 2!),
– paraﬁran vzorec pogodbe,
– vsa obvezna dokazila.
Popolna vloga, izpolnjena v skladu z
navodili razpisne dokumentacije, mora biti
dostavljena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno 10. 1. 2006, v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: „Ne odpiraj – Prijava
na spomeniško-varstveni projektni razpis
2006-2007: sklop št. ___ (1 ali 2 ali 3)“.
Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno navedeno ime (naziv) in naslov (sedež)
predlagatelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena
pošiljka ali najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na vložišču ministrstva
na naslovu Maistrova 10, Ljubljana.
Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba (t.j.
oseba, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev);
– prepozne vloge in
– nepopolne vloge.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
10. 1. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa in
da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
Število vlog: predlagatelj lahko prijavi več
projektov. V primeru, da predlagatelj prijavlja
več projektov, mora vsako vlogo poslati v
ločeni kuverti.
X. Vpogled v razpisno dokumentacijo in
dodatna pojasnila
Vpogled v razpisno dokumentacijo ter
vsa dodatna pojasnila in informacije so na
Ministrstvu za kulturo, Direktorat za kulturno
dediščino, Maistrova 10, Ljubljana pri Silvestru Gaberščku (silvester.gaberscek@gov.si,
tel. 01/369-59-64).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure.
XI. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija bo odpirala vloge v prostorih Ministrstva za kulturo, Metelkova 4, Ljubljana
za sklop 1 in 2 dne 13. 1. 2006,
za sklop 3 dne 16. 1. 2006.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku dveh mesecev po
zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
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javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom.
XII. Splošne informacije
Ministrstvo se pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od
oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt
izbran za soﬁnanciranje,
– da ne sklene pogodbe, če predlagatelj
odobrenega projekta, ne predloži vseh dokumentov/ dokazil, potrebnih za sklenitev
pogodbe,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec
projekta, ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo
Ministrstvo za kulturo.
Ministrstvo za kulturo
Št. 579/05
Ob-34675/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), Zakonom o
ﬁnanciranju občin (Uradni list RS, št. 80/94,
45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99ZJF, 89/99, 119/02, 40/03, 90/05), Zakona
o javnih ﬁnancah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02ZDT), 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, 25/04 in 104/05)
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov na področju
nepremične kulturne dediščine v
lasti občin, ki jih bo v letih 2006–2008
(so)ﬁnancirala Republika Slovenija iz
dela proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: spomeniško-varstveni
projektni razpis za občine, oznaka: SVP
2006-08-obc)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
I. Predmet razpisa je:
Sklop 1: soﬁnanciranje izvedbe konservatorsko-restavratorskih posegov na kulturnih spomenikih v lasti občin;
Sklop 2: soﬁnanciranje izvedbe gradbeno-obrtniških posegov na občinskih kulturnih spomenikih v lasti občin.
Predmet razpisa niso:
– kulturni spomeniki, ki so upravičeni do
proračunskih sredstev na osnovi Zakona
o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi
(»kulturni tolar« – ZSNNPK- UPB1, Uradni
list RS, št. 14/03),
– kulturni spomeniki, ki so v postopku
denacionalizacije.
II. Upravičeni stroški (so)ﬁnanciranja
Za (so)ﬁnanciranje so primerni samo
upravičeni stroški, speciﬁcirani v nadaljevanju po posameznih sklopih.
Lastno delo oziroma lastni material brez
računov niso upravičeni stroški.
Stroški so upravičeni le, če:
– bodo nastali od objave tega razpisa do
roka za končanje projekta,
– so nujni za izvedbo projekta.
Sklop 1:
Upravičeni stroški so stroški za izvedbo
vseh konservatorsko-restavratorskih posegov po katalogu Javnega zavoda RS za varstvo kulturne dediščine (od tu ZVKDS). Ka-

talog je na vpogled v vseh območnih enotah
ZVKDS, na spletnih straneh Ministrstva za
kulturo (http://www.kultura.gov.si) in na spletnih straneh ZVKDS (http://www.zvkds.si)
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek.
Sklop 2:
Upravičeni stroški so stroški gradbenoobrtniških posegov, kakor jih zahtevajo kulturnovarstveni pogoji, in so lahko:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten (zidovi),
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije stopnišč,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in
streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih
ometov (fasade),
– stroški sanacije stavbnega pohištva
– okna, vrata,
– stroški sanacije stavbno-kleparskih
del,
– stroški sanacije tlakov.
Davek na dodano vrednost se šteje kot
upravičen strošek.
Stroški tistih del, ki neposredno ne pripomorejo k ohranjanju kulturnovarstvenih
prvin (npr. elektro in vodoinstalacijskih del,
notranje opreme, ogrevalnih sistemov) ter
stroški izdelave projektne dokumentacije
niso predmet soﬁnanciranja Ministrstva za
kulturo.
III. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Pogoji za sklop 1:
1. Objekt oziroma območje, na katerem
bodo izvedeni restavratorski posegi, mora
biti razglašen za kulturni spomenik. Veljajo
le stalne razglasitve do preklica, začasne
razglasitve se ne upoštevajo.
2. Predlagatelj je lahko le lastnik-občina ali upravljalec kulturnega spomenika z
ustreznim uradnim dokazilom.
3. Predlagatelj mora pridobiti potrdilo
javne službe z obrazložitvijo, da gre za konservatorsko-restavratorske posege po sprejetem katalogu ZVKDS.
4. Za predlagane konservatorsko-restavratorske posege na kulturnem spomeniku
mora biti izdelan konservatorsko-restavratorski program (če je vrednost predlaganih
restavratorskih posegov do 10 mio SIT) oziroma konservatorsko-restavratorski projekt
(če je vrednost predlaganih restavratorskih
posegov nad 10 mio SIT).
5. Višina ﬁnančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo,
je največ 40 mio SIT.
6. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2008.
Pogoji za sklop 2:
1. Objekt oziroma območje, na katerem
bodo izvedeni gradbeno-obrtniški posegi,
mora biti razglašen za kulturni spomenik.
Veljajo le stalne razglasitve do preklica, začasne razglasitve se ne upoštevajo.
2. Predlagatelj je lahko le občina ali
upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim pooblastilom občine.
3. Predlagatelj mora za predlagani projekt predložiti dokument identiﬁkacije investicijskega projekta ali investicijski program,
izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS,
št. 82/98, 86/98, 43/99).
4. Predlagatelj mora za predlagani projekt predložiti obrazec 3 »Podatki o projektu
v načrtu razvojnih programov 2006-2009«

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
in izkazati, da ima v celoti zagotovljena
sredstva za zaprtje ﬁnančne konstrukcije,
upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz
naslova tega razpisa, ki pa ne smejo presegati zakonsko določenega deleža po 26.
členu ZFO. Izračun deležev dodatnih sredstev za soﬁnanciranje investicij z državne
ravni v letu 2006 je pripravilo Ministrstvo
za ﬁnance.
5. Višina ﬁnančnih sredstev, ki jih za kritje upravičenih stroškov posameznega projekta lahko zagotovi Ministrstvo za kulturo,
je največ 100 mio SIT.
6. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2008.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za
kulturo.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.
IV. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov
Popolne vloge bo na osnovi objavljenih
kriterijev ocenjevala strokovna komisija za
področje nepremične dediščine, ki jo imenuje minister za kulturo. Strokovna komisija
bo ocenjevala vsak sklop posebej. Najvišje
možno število zbranih točk posameznega
projekta je 21. Na razpisu bodo izbrani tisti,
ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma
ovrednoteni višje.
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: trajanje in faza projekta
– s predlaganimi posegi se bo začela
celovita obnova kulturnega spomenika (1
točka);
– s predlaganimi posegi se bo celovita
obnova kulturnega spomenika nadaljevala,
vendar do konca leta 2007 še ne bo zaključena (3 točke);
– s predlaganimi posegi bo celovita obnova kulturnega spomenika zaključena (5
točk).
Kriterij 2: zagotovljena lastna ﬁnančna
sredstva predlagatelja projekta
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini do vključno 50% vrednosti
projekta (0 točk),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 50% do 60% vrednosti
projekta (0,5 točk),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 60 do 70% vrednosti
projekta (1 točka),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 70 do 80% vrednosti
projekta (1,5 točk),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 80 do 90% vrednosti
projekta (2 točki),
– predlagatelj ima zagotovljena ﬁnančna
sredstva v višini nad 90% vrednosti projekta
(2,5 točk).
Kriterij 3: pomen za skladni regionalni
razvoj na osnovi Navodila o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih
za skladni regionalni razvoj (Uradni list RS,
št. 44/01 – 4. člen)
– kulturni spomenik ni v občini, ki je na
seznamu A, B, C ali D območij s posebnimi
razvojnimi problemi (0 točk);
– kulturni spomenik je v občini, ki je na
seznamu C in D območij s posebnimi razvojnimi problemi (0,5 točk);

– kulturni spomenik je v občini, ki je na
seznamu A in B območij s posebnimi razvojnimi problemi (1 točka).
Kriterij 4: posebni strokovni interes za
razvoj konservatorskih in restavratorskih
metod in tehnik ter za usposabljanje strokovnjakov
– projekt je manj pomemben (0 točk),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
Kriterij 5: pomembnost projekta za vlogo v javnem dogajanju in za popularizacijo
spomenika
– projekt je manj pomemben (0 točk),
– projekt je pomemben (3 točke),
– projekt je ključen (5 točk).
Kriterij 6: krepitev prepoznavnih kulturnih
in simbolnih vrednot v varovanih območjih
(za varovana območja se štejejo območja
naselbinske dediščine in območja kulturne
krajine, ki so vpisana v register nepremične
kulturne dediščine oziroma bodo imela na
dan zaključka javnega razpisa status enote v postopku vpisa, in območja nacionalne prepoznavnosti, opredeljena v Odloku
o strategiji prostorskega razvoja Slovenije
(Uradni list RS, št. 76/04))
– kulturni spomenik ne stoji znotraj varovanega območja (0 točk),
– kulturni spomenik stoji znotraj varovanega območja (2,5 točk).
V. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež soﬁnanciranja:
Sklop 1:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za soﬁnanciranje projektov iz sklopa 2:
– v letu 2006 znaša 40,000.000 SIT,
– v letu 2007 znaša 40,000.000 SIT,
– v letu 2008 znaša: 40,000.000 SIT.
Ministrstvo soﬁnancira posamezen odobreni projekt do 100% upravičenih stroškov.
Sklop 2:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za soﬁnanciranje projektov iz sklopa 2:
– v letu 2006 znaša 60,000.000 SIT,
– v letu 2007 znaša 60,000.000 SIT,
– v letu 2008 znaša: 60,000.000 SIT.
Ministrstvo soﬁnancira posamezen projekt v predpisani višini po 26. členu Zakona
o ﬁnanciranju občin.
VI. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskega leta
2006–2008, ob upoštevanju plačilnih rokov
po Zakonu o izvrševanju proračuna RS.
VII. Razpisni rok: razpis se prične 9. 12.
2005 in se zaključi 10. 1. 2006.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– prijavni obrazec,
– obrazec »Soglasje solastnikov«,
– obrazec »Izjava«,
– obrazec »Potrdilo Restavratorskega
centra ZVKDS«,
– obrazec »3 – Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2006 – 2009«,
– vzorec pogodbe,
– besedilo razpisa,
– navodila.
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
www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
druge podatke, povezane z izvedbo javne-
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ga razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo tudi v območnih enotah ZVKDS (OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva
7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4, Ljubljana;
OE Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE
Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica;
OE Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1,
Novo mesto, OE Piran, Trg bratstva 1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40,
Ljubljana).
IX. Kraj, način in rok prijave
Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje solastnikov« (obvezen le v primeru
solastništva),
– izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava«,
– izpolnjen in podpisan obrazec »Potrdilo Restavratorskega centra ZVKDS« (obvezen le pri sklopu 1!),
– obrazec »3 – Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2006 – 2009« (obvezen le pri sklopu 2!),
– paraﬁran vzorec pogodbe,
– vsa obvezna dokazila.
Popolna vloga, izpolnjena v skladu z navodili razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno
10. 1. 2006 v zaprti ovojnici z oznako na
prednji strani: „Ne odpiraj – Prijava na spomeniško-varstveni projektni razpis za občine
2006–2008: sklop št. ___ (1 ali 2)“.
Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno navedeno ime (naziv) in naslov (sedež)
predlagatelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena
pošiljka ali najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na vložišču ministrstva
na naslovu Maistrova 10, Ljubljana.
Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba (t.j.
oseba, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev);
– prepozne vloge in
– nepopolne vloge.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
10. 1. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa in
da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
Število vlog
Predlagatelj lahko prijavi več projektov,
vendar ne sme prijaviti istega projekta na
različne sklope (so)ﬁnanciranja.V primeru,
da predlagatelj prijavlja več projektov, mora
vsako vlogo poslati v ločeni kuverti.
X. Vpogled v razpisno dokumentacijo in
dodatna pojasnila
Vpogled v razpisno dokumentacijo ter
vsa dodatna pojasnila in informacije so na
Ministrstvu za kulturo, Direktorat za kul-
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turno dediščino, Maistrova 10, Ljubljana,
pri Tanji Černe (tanja.cerne@gov.si, tel.
01/369-59-73).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure.
XI. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Komisija bo odpirala vloge v prostorih Ministrstva za kulturo, Metelkova 4, Ljubljana,
dne 18. 1. 2006.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku dveh mesecev po
zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom.
XII. Splošne informacije
Ministrstvo se pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od
oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt
izbran za soﬁnanciranje,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec
projekta ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo
Ministrstvo za kulturo,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je za isti projekt pridobil proračunska sredstva iz drugih
virov Ministrstva za kulturo,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta sklopa 2, če
je predlagatelj občina, ki ne pridobi predhodnega soglasja Ministrstva za ﬁnance
k ﬁnančnemu pokritju investicije/projekta
skladno z ZFO.
Ministrstvo za kulturo
Št. 579/05
Ob-34676/05
Na podlagi 5. člena Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (ZSNNPK
– UPB1, Uradni list RS, št. 14/03), Zakona
o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 7/99), 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, 25/04
in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov iz
programa sanacije najbolj ogroženih
in najkvalitetnejših objektov kulturne
dediščine, ki jih bo v letih 2006–2008
ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za izvajanje
zakona o zagotavljanju sredstev za
nekatere nujne programe Republike
Slovenije v kulturi (ZSNNPK- UPB1,
Uradni list RS, št. 14/03)
(v nadaljevanju: spomeniško-varstveni
projektni razpis »kulturnega tolarja«,
oznaka: KTS 2006-08)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
I. Predmet
spomeniško-varstvenega
projektnega razpisa: kulturni spomeniki, ki
imajo za sanacijo zagotovljena proračunska
sredstva z ZSNNPK- UPB1.
II. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
1. Kulturni spomenik mora biti naveden
v ZSNNPK- UPB1 – priloga 1 (Sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
kulturne dediščine v obdobju 2004 do 2008
v mio SIT).
2. Predlagatelj je lahko le lastnik ali
upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom.
3. Predlagatelj mora imeti zagotovljena ﬁnančna sredstva v višini 50% vrednosti projekta, razen če je v ZSNNPK- UPB1
– priloga 1 navedeno drugače.
4. V primeru, da je predlagatelj projekta občina, mora predložiti obrazec 3 »Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2006-2009« in izkazati, da ima v celoti
zagotovljena sredstva za zaprtje ﬁnančne
konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana
sredstva iz naslova tega razpisa, ter predložiti dokument identiﬁkacije investicijskega
projekta ali investicijski program, izdelan v
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št. 82/98,
86/98, 43/99).
5. Rok za dokončanje predlaganega projekta je 31. 10. 2008.
Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija
za odpiranje vlog, ki jo imenuje minister za
kulturo.
Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na
osnovi obveznih dokazil, navedenih v razpisni dokumentaciji. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev, bo komisija izločila iz
nadaljnjega postopka.
III. Ocenjevanje in kriteriji za izbor projektov
Popolne vloge bo na osnovi objavljenih
kriterijev ocenjevala strokovna komisija za
področje nepremične dediščine, ki jo imenuje minister za kulturo. Najvišje možno število
zbranih točk posameznega projekta je 15.
Na razpisu bodo izbrani tisti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje.
Vloge se ocenjujejo po naslednjih kriterijih:
Kriterij 1: nerealiziran projekt iz preteklega zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije
v kulturi za obdobje 1998-2003 (ZSNNPK
– Uradni list RS, št. 24/98)
– projekt ni bil upravičen do sredstev po
ZSNNPK (0 točk),
– projekt je bil upravičen do sredstev
po ZSNNPK, vendar se ni začel izvajati
(5 točk),
– projekt je bil upravičen do sredstev po
ZSNNPK, se začel izvajati, vendar še ni zaključen (10 točk).
Kriterij 2: stopnja ogroženosti spomenika zaradi človekovih ali drugih zunanjih
vplivov
– kulturni spomenik je brez poškodb
(0 točk),
– kulturni spomenik ima manjše poškodbe, ki ne ogrožajo spomenika (2 točki),
– kulturni spomenik ima poškodbe, ki
ogrožajo posamezne varovane lastnosti
spomenika (3 točke),
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb
grozi izguba spomeniških lastnosti (4 točke),
– kulturnemu spomeniku zaradi poškodb
grozi porušitev (5 točk).
Kriterij 3: dokumentacija
– projektna dokumentacija oziroma konservatorski/restavratorski projekt/program ni
izdelan (0 točk),
– projektna dokumentacija oziroma konservatorski/restavratorski projekt/program je
v celoti izdelan, (5 točke).

IV. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev in delež soﬁnanciranja:
Sklop 1:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za soﬁnanciranje projektov iz sklopa 1:
– v letu 2006 znaša 487,327.000 SIT,
– v letu 2007 znaša 499,023.000 SIT,
– v letu 2008 znaša 499,023.000 SIT.
V. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskega leta
2006–2008, ob upoštevanju potrjene dinamike ﬁnanciranja in plačilnih rokov po zakonu o izvrševanju proračuna RS.
VI. Razpisni rok: razpis se prične 9. 12.
2005 in se zaključi 10. 1. 2006.
VII. Kraj, način in rok prijave
Razpisna dokumentacija obsega:
– prijavni obrazec,
– vzorec pogodbe,
– besedilo razpisa,
– navodila.
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
www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi vse
druge podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij…).
Predlagatelji dobijo razpisno dokumentacijo tudi v območnih enotah ZVKDS (OE Celje: Glavni trg 1, Celje; OE Kranj: Tomšičeva
7, Kranj; OE Ljubljana: Tržaška 4, Ljubljana;
OE Maribor: Slomškov trg 6, Maribor; OE
Nova Gorica: Delpinova 16, Nova Gorica;
OE Novo mesto: Grad Grm, Skalickega 1,
Novo mesto, OE Piran, Trg bratstva 1, Piran; Restavratorski center: Poljanska 40,
Ljubljana).
Popolna vloga vsebuje naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec,
– paraﬁran vzorec pogodbe,
– vsa obvezna dokazila – priloge:
1. dokazilo o lastništvu – zemljiškoknjižni
izpisek. Če sprememba lastništva še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora lastnik predložiti overovljeno kupoprodajno pogodbo.
Če je predlagatelj upravljalec, mora poleg
zemljiškoknjižnega izpiska predložiti tudi
uradno dokazilo o upravljanju,
2. izpolnjen in podpisan obrazec »Soglasje (so)lastnika« (le v primeru solastništva na kulturnem spomeniku!),
3. izpolnjen in podpisan obrazec »Izjava«,
4. izpolnjen in podpisan obrazec »3 –
Podatki o projektu v načrtu razvojnih programov 2006 – 2009« (le v primeru, da je
lastnik kulturnega spomenika občina!),
5. kopija dokumenta identiﬁkacije investicijskega projekta ali investicijskega programa (le v primeru, da je lastnik kulturnega
spomenika občina!),
6. predračun predvidenih del z datumom
v letu 2005.
Neobvezno dokazilo – priloga:
7. kopija naslovne strani projektne dokumentacije oziroma kopija konservatorskega/restavratorskega projekta/programa.
V primeru, da bo lastnik oziroma upravitelj objekta/območja predložil tudi neobvezno dokazilo 7, bo pri kriteriju 3 »dokumentacija« upravičen do 5 točk.
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Popolna vloga, izpolnjena v skladu z navodili razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za kulturo,
Maistrova 10, 1000 Ljubljana, do vključno
10. 1. 2006 v zaprti ovojnici z oznako na
prednji strani: „Ne odpiraj – Prijava na spomeniško-varstveni projektni razpis »Kulturnega tolarja« 2006–2008“.
Na hrbtni strani ovitka mora biti obvezno navedeno ime (naziv) in naslov (sedež)
predlagatelja.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan
roka za oddajo vlog na pošti kot priporočena
pošiljka ali najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na vložišču ministrstva
na naslovu Maistrova 10, Ljubljana.
Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba (t.j.
oseba, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev);
– prepozne vloge in
– nepopolne vloge.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
10. 1. 2006 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija.
Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z obvezno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa in
da sprejema vse pogoje iz razpisne dokumentacije.
Število vlog: v primeru, da predlagatelj
prijavlja več projektov, mora vsako vlogo
poslati v ločeni ovojnici.
Vpogled v razpisno dokumentacijo in dodatna pojasnila
Vpogled v razpisno dokumentacijo ter
vsa dodatna pojasnila in informacije so na
Ministrstvu za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Metelkova 4, Ljubljana, pri
mag. Gojku Zupanu (gojko.zupan@gov.si,
tel. 01/478-79-56).
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 11. ure.
IX. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: komisija bo odpirala vloge v prostorih
Ministrstva za kulturo, Maistrova ulica 10,
Ljubljana, dne 17. 1. 2006. Predlagatelji vlog
bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v dveh mesecih po zaključku odpiranja
vlog. Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte po postopku, kot ga določa Pravilnik o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom.
Predlagatelji vlog bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku dveh mesecev po
zaključku odpiranja vlog. Ministrstvo bo izbralo kulturne projekte po postopku, kot ga
določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa, in največ do vrednosti, določenih s tem razpisom.
X. Splošne informacije
Ministrstvo se pridržuje pravico:
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če se v času od
oddaje vloge do sklenitve pogodbe spremenijo pogoji, na osnovi katerih je bil projekt
izbran za soﬁnanciranje,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je izvajalec

projekta ZVKDS, ki ima za ta namen zagotovljena proračunska sredstva z odločbo
Ministrstva za kulturo,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem odobrenega projekta, če je za isti projekt pridobil proračunska sredstva iz drugih
virov Ministrstva za kulturo,
– da ne sklene pogodbe s predlagateljem
odobrenega projekta sklopa 2, če je predlagatelj občina, ki ne pridobi predhodnega soglasja Ministrstva za ﬁnance k ﬁnančnemu
pokritju investicije/projekta skladno z Zakonom o ﬁnanciranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99,
79/99-ZJF, 89/99, 119/02, 40/03, 90/05),
– da se v času od oddaje vloge odloži
soﬁnanciranje, če se proračunska sredstva,
namenjena ministrstvu za kulturo, v naslednjem letu zmanjšajo za več kot 5%.
Ministrstvo za kulturo
Ob-34240/05
Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Akta o ustanovitvi Sklada Republike
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov (Uradni list RS, št. 92/04 in 117/04)
in sklepa 5. seje nadzornega sveta Sklada
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov z dne 13. 9. 2005, Sklad
Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov objavlja
javni razpis
za ﬁnančne vzpodbude delodajalcem
za zaposlitev brezposelnih invalidov za
leto 2005
Namen razpisa je povečanje števila zaposlenih delovnih in drugih invalidov in s tem
znižanje stopnje njihove brezposelnosti.
I. Predmet razpisa: predmet razpisa so
ﬁnančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih delovnih in drugih
invalidov, ki se na novo zaposlijo v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2005
za nedoločen čas oziroma najmanj za 24
mesecev.
II. Pogoji za prijavo: na razpis se lahko
prijavijo gospodarske družbe s statusom invalidskega podjetja in drugi delodajalci, ki
so registrirani v Republiki Sloveniji in ki niso
v stečajnem postopku, v postopku prisilne
poravnave ali v postopku likvidacije in ki so
v navedenem obdobju zaposlili vsaj enega
brezposelnega invalida za nedoločen čas
oziroma za najmanj 24 mesecev, za zaposlitev katerega pa niso prejeli ﬁnančnih
sredstev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.
III. Višina sredstev
V letu 2005 je za ﬁnančne vzpodbude
delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov v invalidskih podjetjih zagotovljenih
300,000.000 SIT, za ﬁnančne vzpodbude pri
drugih delodajalcih pa 366,300.000 SIT.
Višina ﬁnančne vzpodbude za zaposlitev enega brezposelnega invalida znaša
2,500.000 SIT. Sredstva so zagotovljena na
transakcijskem računu Sklada Republike
Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov kot namenska sredstva za izvajanje
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Razpisana sredstva bodo dodeljena po
pravilu »de minimis«, do katerih niso upravičene gospodarske družbe iz dejavnosti
transporta in dejavnosti, ki so povezane s
proizvodnjo, predelavo ali trženjem proiz-
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vodov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ter pomoči ne
bodo neposredno povezane z izvoznimi dejavnostmi prejemnikov.
IV. Obvezna oblika in vsebina vloge
Vloga je popolna, če prijavitelj predloži
pravilno izpolnjene dokumente po naslednjem vrstnem redu:
a) prijavni obrazec (obrazec 1);
b) izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o sprejemanju razpisnih pogojev (obrazec 2);
c) izpolnjen obrazec s podatki o prijavitelju (obrazci 3A ali 3B);
d) predložena dokazila z obrazca 4;
e) izpolnjen in paraﬁran obrazec pogodbe (obrazec 5A ali 5B).
Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dobijo na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve;
www.gov.si/mddsz pod rubriko razpisi ali jo
dvignejo osebno na sedežu Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov, Zemljemerska 12, 1000 Ljubljana,
6. nadstropje.
V. Način in rok prijave
Vloge se oddajo osebno na sedežu Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov ali pošljejo priporočeno po pošti od dneva te objave dalje do
15. januarja 2006.
Vloge morajo biti oddane v zaprti ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – javni razpis za
ﬁnančne vzpodbude delodajalcem za zaposlitev brezposelnih invalidov za leto 2005«
in s polnim naslovom pošiljatelja na zadnji
strani.
Kot pravočasne se bodo štele vloge, ki
bodo oddane priporočeno na pošti najkasneje 15. 1. 2006 do 24 ure ali v času uradnih ur na ta dan osebno oddane na sedežu
Sklada Republike Slovenije za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov.
Nepravočasne ali nepravilno označene
vloge bodo vrnjene prijaviteljem neodprte,
zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke
označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka
obravnave bodo izločene vse vloge, ki ne
bodo oddane na predpisanem obrazcu.
VI. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
prijaviteljev
Prispele vloge bo odpirala, pregledala
in ugotavljala njihovo popolnost komisija,
imenovana s strani direktorice.
Odpiranje prispelih vlog bo 9. 1., 23. 1.
in 31. 1. 2006 na sedežu Sklada in ne bo
javno. Vloge se bodo odpirale po vrstnem
redu prispetja do porabe predvidenih sredstev. Kolikor zagotovljena sredstva v višini
300,000.000 SIT za invalidska podjetja ne
bodo porabljena, bodo razdeljena drugim
delodajalcem in obratno, kolikor sredstva
v višini 366,300.000 SIT za druge delodajalce ne bodo porabljena, bodo razdeljena
invalidskim podjetjem. V primeru zadostne
višine sredstev bo zadnje odpiranje najkasneje 6. 2. 2006.
Prijavitelji bodo pisno obveščeni o rešitvi njihove vloge najpozneje v roku 30 dni
po vsakokratnem odpiranju vlog. Odobrena sredstva bodo prijaviteljem nakazana po
podpisu pogodbe.
VII. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobite v času uradnih ur
od 9. do 12. ure vsak delovni dan, ob sredah
tudi od 14. do 16. ure, pri Barbari Mate, tel.
01/23-23-386.
Sklad Republike Slovenije
za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov
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Št. 65-01/05-08
Ob-34034/05
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, objavlja na podlagi 10. člena Zakona
o športu v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 24/00, 32/00), Pravilnika za vrednotenje
športnih programov v Občini Radlje ob Dravi
(MUV, št. 10/04, 25/05) in Letnega programa športa Občine Radlje ob Dravi za leto
2006 (MUV, št. 25/05)
javni razpis
za soﬁnanciranje športa v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2006
I. Za soﬁnanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, ki opravljajo športno
dejavnost na področju Občine Radlje ob
Dravi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva in imajo sedež na območju
Občine Radlje ob Dravi,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Radlje ob Dravi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Radlje ob Dravi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
S tem razpisom Občina Radlje ob Dravi
v letu 2006 razpisuje soﬁnanciranje za naslednje vsebine po nacionalnem programu
športa v RS:
1. športna vzgoja otrok, mladine,
2. športna vzgoja študentov,
3. športna rekreacija,
4. kakovostni šport,
5. vrhunski šport,
6. šport invalidov,
7. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
8. pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve,
9. delovanje športnih društev na ravni
lokalne skupnosti,
10. založniška dejavnost,
11. promocijska dejavnost in informatika,
12. vzdrževanje javnih športnih objektov.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Radlje ob
Dravi,
2. da so registrirani v skladu z zakonom,
3. da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu in
plačani članarini (velja za športna društva
in zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
5. redno dostavljajo občini programe
dejavnosti s področja športa, podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov in
doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,
6. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu
s kriteriji za soﬁnanciranje športnih programov.
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III. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radlje ob Dravi, ki
ga je Občinski svet občine Radlje ob Dravi
sprejel na 14. redni seji dne, 13. 4. 2004;
spremembe in dopolnitve pravilnika pa na
26. redni seji dne, 7. 11. 2005.
IV. Rok za predložitev prijav: rok za prijavo je 15 dni po tej objavi.
V. Način predložitve: prijave pošljite v
zaprti kuverti na naslov: Občina Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom: »Javni razpis- Soﬁnanciranje športa v Občini Radlje ob Dravi za
leto 2006«, ali jih oddajte v tajništvu Občine
Radlje ob Dravi, pisarna št. 314/III, in sicer
v času uradnih ur.
Enotni obrazci za prijavo in ostala razpisna dokumentacijo bo športnim društvom
in športni zvezi posredovana po pošti, ostali
prijavitelji pa jo lahko dobijo pri Janku Mihevu, Občina Radlje ob Dravi, pisarna 309/III.
Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Obrazci morajo biti izpolnjeni
v celoti, vključno z obveznimi prilogami. K
obrazcem predložite poročilo o evidenci registriranih tekmovalcev oziroma poročilo o
evidenci članstva in plačani članarini, poročilo o izvedbi programa za leto 2005, kopijo
potrdila o registraciji (ne sme biti starejše od
6 mesecev) in druge zahtevane priloge.
Kopijo bilance stanja za leto 2005 je potrebno posredovati do 20. 3. 2006.
Kontaktni osebi sta: Janko Mihev, tel.
02/88-79-636, GSM 041/567-432 in Bojan
Kus, GSM 041/447-657.
Odpiranje prijav bo izvedla Komisija za
izvajanje strokovnih nalog na področju športa, ki jo je imenoval župan Občine Radlje
ob Dravi.
VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o soﬁnanciranju športnih programov.
Občine Radlje ob Dravi
Št. 42304-0020/2005
Ob-34115/05
Na podlagi 109. člena Statuta Občine
Sevnica (Ur. l. RS, št. 78/05 – UPB), 6. člena
Odloka o plakatiranju v Občini Sevnica (Ur.
l. RS, št. 61/05), Zakona o javnih naročilih
(Ur. l. RS, št. 36/04 – UPB1) in Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) Občina Sevnica
objavlja
javni razpis
za izbiro izvajalca za plakatiranje na
drogovih javne razsvetljave
1. Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca za plakatiranje na drogovih javne
razsvetljave od vključno mosta čez Savo po
Šmarski ulici, Kvedrovi cesti, glavnem delu
Trga svobode, Prešernovi ulici do vključno
Gasilskega doma.
2. Reklamni objekt, s katerim se izvaja
oglaševanje so reklamni panoji visoki 0,9 m
ter širine 0,7 m, ki so nameščeni na drogovih javne razsvetljave. Izvajalec v svojem
imenu in za svoj račun pritrdi svoje reklamne panoje, jih koristi za oglaševanje, skrbi
za vzdrževanje, jih po poteku pogodbenega
razmerja odstrani in izvaja druge aktivnosti
določene s pogodbo.
3. Pogodba o izvajanju oglaševanja se
sklene za obdobje enega leta. Pričetek veljavnosti ter razlogi in načini za predčasno
prekinitev pogodbenega razmerja se določijo s pogodbo.

4. Izvajalec je dolžan v času trajanja pogodbenega razmerja plačevati nadomestilo,
ki ga je ponudil v predloženi ponudbi. Izvajalec plačuje za vsak reklamni pano predpisano komunalno takso po Odloku o komunalni
taksah Občine Sevnica.
5. Na podlagi razpisne dokumentacije
se na javni razpis lahko prijavi pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti oglaševanja ali samostojni podjetnik,
ki opravlja to dejavnost, ter zanjo izpolnjuje
razpisane pogoje.
6. Razpisni ponudbi je potrebno priložiti:
6.1. izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev,
6.2. izjavo o izpolnjevanju pogojev iz
42. člena ZJN-1,
6.3. podatke o načinu nameščanja reklamnih panojev oziroma menjave reklamnih sporočil,
6.4. potrdila občin, s katerimi ponudnik
že ima sklenjene pogodbe o opravljanju dejavnosti.
7. Razpisna dokumentacija obsega:
7.1. ponudbo,
7.2. izjavo o izpolnjevanju pogojev iz
42. člena ZJN-1,
7.3. osnutek pogodbe,
7.4. merila za ocenitev ponudb:
– ponujeno mesečno nadomestilo 90%,
– reference 10% (reference se bodo ocenjevale na podlagi potrdil občin, s katerimi ponudnik že ima sklenjene pogodbe o
opravljanju te vrste dejavnosti).
8. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na sedežu Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica. Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi
z javnim razpisom je Mojca Zapušek, tel.
07/81-61-237.
9. 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 z višje ponujenim nadomestilom.
Javne ponudbe se bodo sprejemale
od objave javne ponudbe do vključno dne
27. 12. 2005, do 11. ure na naslovu Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe,
ki bodo izpolnjevale vse razpisane in druge
navedene pogoje in bodo pravočasno prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti: »Ne
odpiraj – javni razpis za plakatiranje«. Odpiranje ponudb bo potekalo dne, 27. 12. 2005,
ob 12. uri v sejni sobi Občine Sevnica.
Občina Sevnica
Št. 66/05-5243
Ob-34241/05
Na podlagi 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. člena Pravilnika za
vrednotenje in soﬁnanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v občini Ljutomer (Uradno glasilo
Občine Ljutomer, št. 8/04) ter Sklepa župana številka 66-DH/05-5251 z dne 22. 11.
2005, Občina Ljutomer objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje letnih programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Ljutomer za leto 2006
1. Predmet razpisa so ﬁnančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
soﬁnanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2006.
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2. Na razpis se lahko prijavijo društva,
skupine ali posameznik, ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Občine
Ljutomer, so registrirani najmanj eno leto,
imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo
dokumentacijo po Zakonu o društvih, imajo
zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za izvajanje določene ljubiteljske kulturne
dejavnosti, je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov, je izvedba
programa primerljiva s povprečno kakovostjo v dejavnosti.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se lahko
dvignejo v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, soba 218, od dneva objave
javnega razpisa do izteka roka za oddajo
prijav vsak dan v času uradnih ur.
4. Občina bo soﬁnancirala naslednja področja:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih v ljubiteljski kulturi redne dejavnosti po merilih v višini 60%,
– prostočasne kulturne aktivnosti, kot so
sodelovanje na območnih, medobmočnih in
državnih srečanjih v višini 10%,
– izobraževanje strokovnih kadrov za
vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v
višini 10%,
– delovanje v evropskem merilu v višini
5%,
– uspehi v regijskem, državnem in evropskem merilu v višini 3%,
– realizacija letnih programov z upoštevanjem dejanskega delovanja v občini in
izven nje, organiziranje kvalitetnih samostojnih projektov v višini 5%,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine v višini 5%,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost v višini 2%.
Podrobneje so kriteriji in merila opredeljena v pravilniku.
5. Rok za predložitev prijav in vseh zahtevanih dokumentov je 31. januar 2006
na naslovu Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer. Prijavitelji morajo prijavo
oddati po pošti kot priporočeno pošiljko ali
jo do tega dne oddati v vložišču Občine
Ljutomer, soba številka 108, v času uradnih
ur. Prijava mora biti oddana v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis za soﬁnanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer za leto 2006«. Na hrbtni strani
mora biti napisan naslov prijavitelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno označene
in pravočasno oddane. Nepravočasne in
nepravilno označene prijave bodo vrnjene
prijaviteljem.
6. Okvirna višina razpisanih sredstev za
soﬁnanciranje letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini
Ljutomer je 4,500.000 SIT. Dokončna višina
sredstev bo opredeljena s proračunom za
leto 2006.
7. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po sprejemu
proračuna za leto 2006. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja proračunskih sredstev.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Ljutomer, tel. 02/584-90-60 pri Darji Hrga.
Občina Ljutomer

Št. 1815/2005

Št.
Ob-34242/05

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, objavlja na podlagi 7. člena
Pravilnika o soﬁnanciranju prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št.
54/04 in 109/04)
javni razpis
za soﬁnanciranje izrednih prireditev na
območju Občine Divača v letu 2005
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 275.000 SIT.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– neposredni uporabniki proračuna Občine Divača (krajevne skupnosti), ki so
organizirali prireditve na območju Občine
Divača,
– posredni uporabniki proračuna Občine
Divača (zdravstveni dom, šola, vrtec, Razvojni center, knjižnica), ki so organizirali prireditve na območju Občine Divača,
– društva in klubi s sedežem na območju
Občine Divača, ki so organizirali prireditve
na območju Občine Divača,
– vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo društva in klubi tudi, če so organizirali prireditve izven območja Občine Divače,
ker jim Občina Divača za izvedbo prijavljenih prireditev ni mogla zagotoviti ustreznih
prostorov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja
(soglasja...), ki so bila potrebna za izvedbo
prireditve,
– izjava, da za izvedbo iste prireditve
niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in, da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev
dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev
iz proračuna Občine Divača,
– da je omenjena prireditev izredna prireditev. Za izredno prireditev se šteje prireditev, ki ni določena v programu društva za
tekoče leto in je bila izredno realizirana v
tekočem letu.
4. Iz proračuna Občine Divača se soﬁnancira:
– kulturne prireditve,
– športne prireditve,
– turistične prireditve,
– kompleksne prireditve,
– manjše vaške in ostale prireditve v
skladu s pravilnikom.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača pri referentu za gospodarstvo
v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na
spletni strani: www.lex-localis.info). Vse
dodatne informacije in pojasnila v zvezi z
razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel.
05/73-10-937.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Izredne prireditve 2005« osebno ali po
pošti v roku 8 dni po objavi tega razpisa, na
naslov Občina Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku
osmih dni po njegovem sprejemu.
Občina Divača

110 / 9. 12. 2005 /

Stran

9071

Št. 032-32/05
Ob-34385/05
Občina Tišina objavlja na podlagi Pravilnika za soﬁnanciranje letnih turističnih
programov v Občini Tišina (v nadaljevanju:
pravilnik) (Ur. l. RS, št. 62/04) in sklepa
občinskega sveta z 22. redne seje, z dne
2. 12. 2005
javni razpis
za pospeševanje društvene dejavnosti
na področju turizma v Občini Tišina v
letu 2005
1. člen
(predmet javnega razpisa)
Predmet razpisa je spodbujanje društev,
ki delujejo na področju turizma s soﬁnanciranjem njihove dejavnosti v obliki dotacij.
Za izvedbo ukrepa so v proračunu Občine
Tišina za leto 2005 predvidena sredstva v
višini 250.000 SIT.
2. člen
(upravičenci)
Upravičenci so društva, krožki in združenja, ki izpolnjujejo pogoje iz 3. člena Pravilnika o soﬁnanciranju letnih turističnih programov v Občini Tišina.
3. člen
(splošni pogoji)
Namen: sredstva občinskega proračuna
se namenijo za izvedbo strokovnega dela,
sodelovanja med društvi, izobraževanj (predavanj, delavnic, seminarjev), čistilnih akcij,
promocije (organizacija razstav, demonstracij in sodelovanja na sejmih in razstavah),
izdelave promocijskega materiala, strokovnih publikacij in druge dejavnosti društev.
Sredstva za investicije v prostore društva
niso predmet tega razpisa.
Predvidena višina dotacije: na podlagi
utemeljenih vlog do 60% upravičenih stroškov ﬁnančno ovrednotenega programa oziroma posamezne aktivnosti, če ni ﬁnancirana v okviru programa.
Pogoji in dokumentacija: upravičenci predložijo najmanj naslednjo dokumentacijo:
– vlogo,
– opisan in ﬁnančno ovrednoten letni
program dela oziroma aktivnost za tekoče
leto,
– ﬁnančno poročilo o delu društva v preteklem letu,
– potrdilo o registraciji društva.
4. člen
(nadzor in sankcije)
Nenamensko porabo sredstev po tem
razpisu in pravilniku spremlja in preverja
občinska strokovna služba pristojna za področje turizma, lahko pa tudi druga oseba
pooblaščena s strani župana. V primeru nenamenske porabe mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi, v primerih navedenih
v 9. členu pravilnika.
5. člen
(rok in način oddaje vlog)
Rok za prijavo na razpis je odprt 15 dni
od objave razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Informacije o razpisnih pogojih in
potrebni razpisni dokumentaciji dobijo interesenti na sedežu Občinske uprave na Tišini
4, oziroma po tel. 02/53-91-710. Vloge z vso
zahtevano dokumentacijo se oddajo na sedežu Občine Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina.
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6. člen
Ta razpis začne veljati naslednji dan po
sprejetju Sklepa Občinskega sveta občine
Tišina.
Občina Tišina
Št. 080-09-8800
Ob-34382/05
Na podlagi 8. in 10. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Železniki
(Uradni vestnik Gorenjske, št. 18/95), Koncesijskega akta (UVG, št. 18/95), Odloka o
ravnanju z odpadki v Občini Železniki (UVG,
št. 36/00, 93/05) in Programa ravnanja z
odpadki v Občini Železniki, objavlja Občina
Železniki
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe »ravnanje z
odpadki v Občini Železniki«
1. Naročnik – koncedent: Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.
04/500-00-00, faks 04/500-00-20, elektronska pošta: uprava@obcina.zelezniki.si.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za opravljanje službe ravnanje z odpadki, in sicer na celotnem območju Občine
Železniki.
3. Trajanje koncesije: koncesija se podeljuje za obdobje 10 let.

Št. 414-06-1/2005-1803
Ob-34556/05
Mestna občina Novo mesto kot koncedent na podlagi 29. in 30. člena Odloka o
organizaciji in načinu izvajanja gospodarske
javne službe urejanja mestnega prometa
(Ur. l. RS, št. 59/99) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa
1. Razpisovalec: Mestna občina Novo
mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto,
tel. 07/39-39-303, telefaks 07/39-39-272.
2. Predmet razpisa: koncesija za izvajanje gospodarske javne službe urejanja
mestnega prometa.
3. Območje izvajanja koncesije: območje mesta Novo mesto in bližnja naselja, na
avtobusnih linijah, ki jih določi koncedent s
sklepom.
4 Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se prične izvajati predvidoma 1. 1.
2006; koncesijska pogodba bo sklenjena
za obdobje 6 ali 10 let z možnostjo podaljšanja za še eno koncesijsko obdobje
ob predhodni preveritvi gospodarnosti poslovanja.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: prijavitelj mora izkazati usposobljenost in spodobnost, v skladu z razpisno
dokumentacijo.
6. Obvezne sestavine prijave na razpis: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
7. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje
usposobljenosti prijavitelja:
– registracija ali potrdilo o vpisu v register podjetnikov, ki mora biti predložena
v originalu ali fotokopirana in overjena pri
notarju in ne starejša od 30 dni,
– obrazci BON1, BON2, BON3 in bilanca
stanja in uspeha,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
4. Pogoji za podelitev koncesije: ponudnik
mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet koncesije, imeti mora najmanj 3-letne
izkušnje na področju ravnanja z odpadki, izkazati mora svojo ﬁnančno in poslovno usposobljenost, strokovno in organizacijsko usposobljenost za opravljanje nalog, ki so predmet
koncesije, razpolagati mora z zadostnim številom delavcev, z ustreznimi kvaliﬁkacijami,
usposobljenostjo oziroma izkušnjami na področju javne službe in zadostnim obsegom
delovnih priprav, poznati mora teritorialne posebnosti v zvezi z izvajanjem koncesije, mora
se obvezati zavarovati proti odgovornosti za
škodo, ki jo z opravljanjem javne službe lahko povzroči tretji osebi, državi ali občini, predložiti mora elaborat o opravljanju dejavnosti
z vidika kadrov, organizacije dela, strokovne
(tehnične) opremljenosti, ﬁnančno-operativnega vidika in razvojnega vidika, izpolnjevati
mora druge, s predpisi določene pogoje; podrobneje v razpisni dokumentaciji.
5. Ponudba mora vsebovati: podatke,
dokazila, izjave, skladno z razpisno dokumentacijo.
6. Merila za izbiro ponudnika: strokovno
tehnična in kadrovska opremljenost, cena,
reference, celovitost ponudbe, druge ugodnosti.
7. Prijava na razpis: razpis bo veljaven,
če do razpisnega roka prispe vsaj ena pra-

vočasna in pravilna kandidatura. Naročnik
bo sprejel odločitev najkasneje v roku 30
dni od dneva odpiranja ponudb z izdajo
upravne odločbe. Občina Železniki si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od
ponudnikov.
8. Rok za prijavo na razpis: prijavo na
razpis morajo ponudniki poslati s priporočeno pošiljko na naslov: Občina Železniki,
Češnjica 48, 4228 Železniki ali osebno vložiti v sprejemni pisarni Občine Železniki, in sicer v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna
označba »Ne odpiraj – prijava na razpis za
podelitev koncesije za ravnanje z odpadki«
in naslov pošiljatelja.
Naročnik bo upošteval samo prijave, ki
bodo prispele k naročniku do ponedeljka,
9. 1. 2006 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob 12.30, v sejni sobi
Občine Železniki.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne
informacije: razpisna dokumentacija je na
voljo v sprejemni pisarni na sedežu Občine
Železniki, od vključno 12. 12. 2005 dalje, v
času uradnih ur.
Dodatne informacije lahko dobite pri Jolandi Pintar, tel. 04/500-00-00,
faks 04/500-00-20 ali elektronska pošta:
uprava@obcina.zelezniki.si.
Občina Železniki

– navedba kadrov in kadrovske strukture
zaposlenih,
– navedba tehnične opreme,
– navedba referenc prijavitelja (pogodbe o izvajanju mestnega potniškega prometa),
– izjava o plačanih davkih (izjava 4),
– izjava o nekaznovanosti (izjava 5),

– izjava, da podjetje ni v likvidacijskem
ali stečajnem postopku (izjava 3),
– izjava o sklenjenih pogodbah in zasedenosti kapacitet (izjava 1),
– navedba veljavnosti prijave, ki mora biti
vsaj 120 dni od dneva odpiranja prijav.
8. Merila, ki bodo vplivala na izbiro koncesionarja

Merilo

M1

Višina revaloriziranega osnovnega kapitala družbe
Družbe z osnovnim kapitalom nad 5,000.000 €
Družbe z osnovnim kapitalom od 2,500.000 do 5,000.000 €
Družbe z osnovnim kapitalom nad 1,000.000 €

M2

Reference pri izvajanju mestnega prometa
Ponudnik opravlja mestni promet v več kot 2 mestih
Ponudnik opravlja mestni promet v enem ali dveh mestih

M3

M4

Strokovna, ﬁnančna in organizacijska usposobljenost prijavitelja

Vrednost v
točkah

do 10
10
5
2
do 20
20
10
do 20

Sestava zaposlenih, ki s svojo izobrazbo omogočajo strokovno
opravljanje prevozov – strokovna usposobljenost – najmanj 1 zaposlen s VII. stopnjo izobrazbe prometno tehnične smeri

10

Zmožnost kapitalskih naložb iz lastnih sredstev in plačilna disciplina
– ﬁnančna usposobljenost

10

Opravljanje koncesije brez podizvajalcev in vzpostavljene vse službe
za nadzor prevoza potnikov – organizacijska usposobljenost

5

Ponujena cena za prevoženi kilometer
Najugodnejša cena

do 40
40

Za vsakih 10 SIT/km višja cena, se upošteva 4 točke manj
M5

Število dodatnih vozil, ki jih v koncesijo vključi prijavitelj

10

Poleg voznega parka mestnega prometa ponudi 4 vozila, ki obratujejo za račun koncesije

10

Ponudi 3 vozila, ki obratujejo za račun koncesije

6

Ponudi 2 vozili, ki obratujeta za račun koncesije

5

Ponudi 1 vozilo, ki obratuje za račun koncesije

3
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9. Rok in način predložitve prijave: prijavo je potrebno predložiti v roku 15 dni po
objavi v Uradnem listu RS; prijava mora biti
oddana v zaprti kuverti z oznako: »Prijava,
Ne odpiraj – Koncesija za izvajanje izbirne
gospodarske javne službe urejanja mestnega prometa« in navedbo številke Uradnega
lista RS, kjer je bil objavljen javni razpis, na
naslov Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, soba
št. 38/I. Naslov pošiljatelja mora biti označen
na hrbtni strani kuverte. Če prijavitelj pošlje
prijavo priporočeno po pošti, se šteje, da je
prijava prispela pravočasno, če je prispela
na naslov koncedenta v roku, ki je določen
v razpisu.
10. Rok za izbor koncesionarja: koncesionarja se določi na podlagi upravne odločbe, ki mora biti izdana najkasneje v 2
mesecih po prejemu prijave na razpis.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja: prijavitelji
bodo o izboru obveščeni najkasneje v roku 2
mesecev po prejemu prijave na razpis.
12. Odgovorna oseba za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom: Jure
Duh, Svetovalec za promet in zveze, tel.
07/39-39-303.
13. Naslov službe, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo: Mestna
občina Novo mesto, Oddelek za krajevne
skupnosti in komunalne zadeve, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto, Jure Duh; dokumentacijo se lahko prevzame vsak dan
med 8. in 13. uro.
14. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 15.000 SIT; na podračun
Mestne občine Novo mesto, EZR, odprt pri
UJP št. 01285-0100015234, s pripisom: razpisna dokumentacija za koncesijo urejanja
mestnega prometa.
15. Znesek, vrsta in trajanje veljavnosti
sprejemljivih ﬁnančnih zavarovanj resnosti prijave: bančna garancija za vrednost
10 mio SIT.
16. Datum, čas in kraj odpiranja prijav:
27. 12. 2005 ob 11. uri v sejni sobi Mestne
občine Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto.
Mestna občina Novo mesto
Ob-34365/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03 s spremembami in dopolnitvami),
33. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. l.
RS, št. 49/99 in 22/00) in programom prodaje stvarnega premoženja Občine Loška
dolina v letu 2005, objavlja župan Občine
Loška dolina
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine
Predmet prodaje
1. Predmet prodaje je: poslovno stanovanjski objekt z pripadajočim zemljiščem, na
naslovu Pot na Ulako 7A, 1386 Stari trg pri
Ložu, v deležu lastništva Občine Loška dolina (brez stanovanja in njemu pripadajočih
delov, privatne lastnine, v prvem nadstropju), ki stoji na:
1. parc. št. 1492/2 – stavbišče v izmeri
258 m², k.o. Stari trg,

2. parc. št. 1492 – pripadajoči delež
funkcionalnega stavbišča, ki pripada stavbi,
v predvideni izmeri 212 m², k.o. Stari trg.
2. Skupna izklicna cena za navedeno nepremičnino znaša 16,000.000 SIT.
Kupec plača poleg cene stroške notarskega prepisa ter stroške vknjižbe v zemljiško knjigo.
3. Navedena nepremičnina se prodaja v
celoti pod naslednjimi pogoji:
– da se v pritličnem delu objekta zagotovi
izvajanje storitvene dejavnosti,
– da se v roku dveh let izvede obnova
zunanjosti objekta,
– da bo celotna kupnina plačana najkasneje v roku 90 dni,
– da obstoja predkupna pravica občine v
primeru nespoštovanja navedenih pogojev
pod pogoji, ki bodo opredeljeni v pogodbi
o prodaji.
4. Lastnik nepremičnin je Občina Loška
dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386
Stari trg pri Ložu.
5. Nepremičnine so naprodaj po načelu
»videno – kupljeno«.
Pogoji in pravila javne ponudbe
6. Pogoji sodelovanja: na razpisu lahko
sodelujejo pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji in vse ﬁzične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije.
7. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:
– naziv kupca in njegov naslov,
– ponujeno ceno,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe, ki ne sme biti starejši od
30 dni,
– dokazilo o plačilu varščine,
– opis predvidene storitvene dejavnosti v
pritličnem delu objekta,
– navedba, da se sprejema pogoje, ki so
opisani v 3. točki razpisa.
8. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Občina Loška dolina,
cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg
pri Ložu, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup nepremičnine« v roku 14 dni od
dneva objave tega razpisa. Prepozne, nepopolne in nepravilno označene ponudbe
komisija ne bo upoštevala pri izbiri.
9. Ponudniki morajo najpozneje 3 dni
pred zaključenim rokom za oddajo ponudbe položiti varščino v višini 10% od izklicne
cene na transakcijski račun Občine Loška
dolina, št. 01265-0100002634. S potrdilom
o plačilu varščine se ponudnik izkaže pred
začetkom odpiranja ponudb. Brez potrdila o
plačani varščini, ponudnik ne more sodelovati na odpiranju ponudb. Varščina bo neuspelim ponudnikom neobrestovano vrnjena
najkasneje v 10 dneh po odpiranju ponudb
in izdanem sklepu o izbiri najugodnejšega
ponudnika.
10. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine – 85%
ter vsebina predvidene storitvene dejavnosti
v pritličnem delu;
– pisarniška dejavnost 15%,
– gostinska dejavnost 15%,
– ostala obrtna dejavnost 10%.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo
upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale
vse razpisane pogoje. Ponudbe pod izklicno
ceno ne bodo upoštevane.
11. Javno odpiranje ponudb bo peti dan
po zaključku roka za oddajo ponudb ob 9.
uri, v mali sejni sobi Občine Loška dolina,
Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari
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trg pri Ložu. Kolikor bo ta dan dela prosti dan, bo odpiranje ponudb prvi naslednji
delovni dan.
12. O izbiri najustreznejšega ponudnika
bo komisija obvestila vse ponudnike v roku
8 dni.
13. Rok za sklenitev pogodbe o prodaji
nepremičnine je 15 dni po pravnomočnosti
sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika.
Če izbrani ponudnik v tem roku ne podpiše
pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
14. Izročitev nepremičnine in prenos
lastništva se bo opravil po sklenjeni prodajni pogodbi po plačilu celotne kupnine in
vseh stroškov.
15. Razpis ne zavezuje prodajalca, da
bo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom sklenil pogodbo za prodajo nepremičnine iz tega razpisa.
16. Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Stari trg pri Ložu, pri
Gradišar Robert, tel. 01/70-50-670.
17. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Loška dolina
Št. 46502-3/2005-2
Ob-34441/05
Občina Sežana, Partizanska 4, Sežana, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02) 45. 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
sklepa Občinskega sveta občine Sežana št.
06202-9/2005-20 z dne 28. 11. 2005 objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnine
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je poslovni prostor v
velikosti 283,20 m2, ki se nahaja v poslovnem objektu Inkubator na zemljišču parc. št.
4212/539 k.o. Sežana.
Izhodiščna cena za nepremičnino je
26,742.803 SIT brez upoštevanega 2% prometnega davka, ki ga plača kupec.
II. Pogoji zbiranja ponudb:
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in ﬁzične osebe.
2. Nakup po načelu videno-kupljeno.
3. Ponudnik za resnost ponudbe jamči z
vplačilom varščine v višini 10% od najnižje
prodajne cene (objavljena zgoraj pod točko
I) na RR št. 01311-0100005909, odprt pri
Banki Slovenije do dneva oddaje ponudbe.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku petih dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
III. Vsebina ponudb
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
1. podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba;
2. ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
3. matično in davčno številko ponudnika;
4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike;
5. navedbo nepremičnine in ponujeno
ceno;
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6. dokazilo o plačani varščini;
7. pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
8. številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, v zaprti ovojnici z
oznako “ne odpiraj - javni razpis za prodajo
poslovnega prostora v objektu Inkubator”,
najkasneje v roku 8 dni po objavi tega razpisa. Ponudbe se zbirajo do konca razpisnega
roka, in sicer najkasneje do 19. 12. 2005 do
11. ure v sprejemno pisano občine.
2. Javno odpiranje ponudbo bo dne
19. 12. 2005 ob 14. uri v mali sejni sobi
Občine Sežana. Pred pričetkom odpiranja
ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
3. Prepozno prispele ponudbe se ne
bodo upoštevale. V primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika
dopolnitev ponudbe v roku tri dni od prejema poziva.
4. Kriterij pri izbiri kupcev je ponujena
cena, s tem da ima dosedanji najemnik
predkupno pravico pod enakimi pogoji.
5. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v 15 dneh od izteka razpisnega
roka. Z izbranim ponudnikom bo sklenjena
pogodba v 8 dneh po dokončnosti sklepa o
izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani
ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe prodajalec zadrži varščino.
6. Davek od prometa nepremičnin in
stroške overitve pogodbe nosi kupec, strošek izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
prodajalec.
7. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
8. Podrobnejše informacije v zvezi z
razpisom lahko dobijo ponudniki na tel.
05/731-01-25, kontaktna oseba je Saša Likavec Svetelšek.
Občina Sežana

Javne dražbe
Ob-34259/05
Popravek
V skladu s sklepom Občinskega sveta
občine Litija, sprejetim na nadaljevanju 29.
redne seje dne 1. 12. 2005, se v razpisu
javne dražbe za prodajo nepremičnin v lasti Občine Litija, objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 106 z dne 25. 11. 2005, pod
Ob-32150/05, v točki pod 2 b) opis predmeta prodaje, izvzame prodaja zemljišč ob
Brodarski ulici v k.o. Litija, parc. št. 114/3
v izmeri 393 m2, parc. št. 110/1 v izmeri
493 m2, parc. št. 111/1 v izmeri 1123 m2 in
parc. št. 986/3 v izmeri 68 m2, za izklicno
ceno 70,000.000 SIT (z vključenim 20%
DDV).
Občina Litija
Ob-34054/05
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi sklepa stečajnega senata z dne 24. 11.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
2005, opr. št. St 34/2004, v stečajnem postopku nad dolžnikom Pompe, družba za
storitve, inženiring in trgovino, d.o.o. – v stečaju, Zechnerjeva 14, 2250 Ptuj, objavlja
2. javno dražbo
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Idealni delež – ½ poslovne stavbe Svetozarevska 6, Maribor, v izmeri 3.647,30 m2 koristne površine, parc. št.
1355/1-3, 1.803 m2 stavbno zemljišče, vl.
št. 1232 k.o. Maribor-Grad, po izklicni ceni
433,000.000 SIT.
2. Večstanovanjska hiša Mladinska
45, Maribor, v izmeri ca. 750 m2, dvorišče
500 m2, vrt 387 m2, stavbišče 246 m2, parc.
št. 457, vl. št. 1688, k.o. Koroška vrata, nezasedena, po izklicni ceni 73,000.000 SIT.
3. Poslovna stavba z gospodarskim poslopjem, Slovenska 41, Murska Sobota,
parc. št. 1297, 1297/1, 1297/2, vl. št. 2125
k.o. Murska Sobota: lokal v kletni etaži v
izmeri 329,92 m2, restavracija Central v pritličju v izmeri 179,85 m2, podstrešje v izmeri 330 m2, dvoriščni objekt I. (pritl. + etaža) v izmeri 141,25 m2 (pisarne in letni vrt),
dvoriščni objekt II. v izmeri 73 m2 (garaže
in plinska postaja), skupni prostori v izmeri 5 m2 in pripadajoče stavbno zemljišče v
skupni izmeri 966 m2, nezasedena, po izklicni ceni 269,000.000 SIT.
4. Dvosobno stanovanje Košeninova 6,
Ruše, v izmeri 46,37 m2, št. 4, pritl., parc. št.
937, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem
po Stanovanjskem zakonu, po izklicni ceni
4,600.000 SIT.
5. Dvosobno stanovanje Industrijska 14,
Ruše, v izmeri 59,19 m2, parc. št. 410/1,
vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem
po Stanovanjskem zakonu, po izklicni ceni
6,500.000 SIT.
6. Dvosobno stanovanje Ul. Pohorskega
bataljona 1, Ruše, v izmeri 56,84 m2, št. 6,
1. nadstropje, parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o.
Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem
zakonu, po izklicni ceni 5,600.000 SIT.
7. Dvosobno stanovanje Ul. Pohorskega
bataljona 1, Ruše, v izmeri 54,03 m2, št. 3,
pritličje, parc. št. 942, vl. št. 1052 k.o. Ruše,
zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po izklicni ceni 5,400.000 SIT.
8. Dvosobno stanovanje Mali Beograd
16, Ruše, v izmeri 54,20 m2, št. 2, pritličje,
parc. št. 708, vl. št. 1052 k.o. Ruše, zasedeno, najem po Stanovanjskem zakonu, po
izklicni ceni 5,400.000 SIT.
9. Dvosobno stanovanje Borova vas 25,
Maribor, v izmeri 56,24 m2, št. 5, klet, parc.
št. 2355, vl. št. 1734 k.o. Spodnje Radvanje,
zasedeno, tožba za izpraznitev, po izklicni
ceni 11,500.000 SIT.
10. Stanovanje Maistrova 8, Maribor, v
izmeri 39,82 m2, parc. št. 917, vl. št. 1427
k.o. Maribor-Grad, nezasedeno, po izklicni
ceni 7,800.000 SIT.
11. Trisobno stanovanje Dalmatinska 3b,
Maribor, v izmeri 95,44 m2, 2. nadstropje,
s kletjo v izmeri 5,96 m2 in garažo št. 6/III,
parc. št. 2003, vl. št. 336 k.o. Tabor, zasedeno, po izklicni ceni 17,800.000 SIT.
12. Poslovni prostor Ul. Staneta Severja 3, Maribor, v izmeri 182,43 m2, parc. št.
1615/2 in 1616/3, vl. št. 992 ter 1621/1, vl.
št. 1317 k.o. Spodnje Radvanje, nezasedeno, po izklicni ceni 28,000.000 SIT.
13. Poslovni prostor v Gospejni ul. 14,
Maribor, v izmeri 72,20 m2, vl. št. E 27 B/25,
v najemu, po izklicni ceni 17,300.000 SIT.

14. Stanovanjska hiša z gospodarsko
kletjo in dvoriščem v Radizelu, Na klancu 1,
v skupni izmeri 544 m2, parc. št. 166/1, vl. št.
759 k.o. Radizel, zasedeno, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, po izklicni ceni 26,800.000 SIT.
15. Dve stanovanjski hiši in gospodarski poslopji Požeg 1, Rače-Fram, parc. št.
755/1, 769/1, 769/2, 769/3, 769/4, 756/1, vl.
št. 23 k.o. Jašenca, in sicer: starejša stanovanjska hiša v izmeri 119,09 m2, garažni objekt v izmeri 43,06 m2, novejša stanovanjska
hiša v izmeri 90,11 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 113,40 m2, prizidek h gospodarskemu poslopju v izmeri 68,85 m2, lesena
šupa v izmeri 68,85 m2, stara kurilnica in
shramba v izmeri 72,90 m2, stavbno zemljišče v skupni izmeri 3.295 m2, kmetijsko zemljišče v izmeri 1.038 m2, zasedeno, tožba za
odpoved najemne pogodbe in izpraznitev
stanovanja, po izklicni ceni 32,400.000 SIT.
16. Poslovna stavba – trgovina Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 111,87 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
117 m2 in dvoriščem v izmeri 238 m2, parc.
št. 66, vl. št. 1200 k.o. Ruše, po izklicni ceni
10,000.000 SIT.
17. Skladiščno-proizvodni objekt Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 1.367,70 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
1.461 m2, parc. št. 93, vl. št. 1297 k.o. Ruše,
po izklicni ceni 23,800.000 SIT.
18. Poslovno-proizvodni in stanovanjski
objekt – objekt za vzrejo in klanje piščancev Šenbric 27, Velenje, v skupni izmeri
706,47 m2, s pripadajočim stavbnim zemljiščem – dvorišče s hišo v izmeri 1.509 m2,
njiva 518 m2, travnik 609 m2, pašnik 450 m2,
na parc. št. 547/1 in 547/3, vl. št. 384 k.o.
Hrastovec, nezaseden, po izklicni ceni
86,500.000 SIT.
19. Poslovno-gostinski objekt Sp. Porčič
22, Lenart, parc. št. 1153, 1152, vl. št. 614,
k.o. Lenart ter parc. št. 1151, vl. št. 707 k.o.
Lenart: gostinski objekt v izmeri 618,30 m2,
mehanična delavnica v izmeri 272,25 m2,
montažni pisarniški objekt v izmeri 43,67 m2,
pripadajoče stavbno zemljišče v skupni izmeri 7.784 m2, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev, po izklicni ceni
100,800.000 SIT.
20. Stanovanje Groharjeva 7, Maribor, v
izmeri 42,24 m2, 5. nadstropje, s kletjo v izmeri 3,74 m2, parc. št. 29 E, vl. št. 2673/29
k.o. Studenci, zasedeno, po izklicni ceni
7,500.000 SIT.
Javna dražba bo 22. 12. 2005 ob 9. uri
na Okrožnem sodišču na Ptuju, soba 26/II.
Na javni dražbi lahko sodelujejo vse ﬁzične osebe, ki se izkažejo s potrdilom o
državljanstvu RS, in pravne osebe, ki pred
pričetkom dražbe predložijo sklep o registraciji v RS s pooblastilom za zastopanje
na javni dražbi. Tuje pravne in ﬁzične osebe lahko kupujejo nepremičnine v skladu s
slovenskimi predpisi. Kupec mora v skladu
s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno
notarsko overjeno izjavo.
Vsak ponudnik mora pred dražbo predložiti dokazilo o plačani varščini v višini 10%
izklicne cene na račun stečajnega dolžnika, odprtem pri Novi KBM d.d. Ptuj, št.
04202-0001155595, ki bo uspešnemu dražitelju vračunana v kupnino, ostalim pa brez
obresti vrnjena v treh delovnih dneh po javni
dražbi. Uspešni dražitelj mora kupoprodajno
pogodbo skleniti v osmih dneh po javni dražbi, kupnino pa plačati v treh mesecih in jo
zavarovati z brezpogojno bančno garancijo
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prvovrstne banke, plačljivo na prvi poziv, v
mesecu dni od dneva javne dražbe, sicer se
šteje, da je od nakupa odstopil in ni upravičen do vračila varščine.
Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prevzem in prenos lastninske pravice bo mogoč takoj po plačilu
celotne kupnine. Zasedene nepremičnine
se prenesejo skupaj z najemnimi pogodbami ali morebitnimi tožbami v teku za
njihovo izpraznitev. Morebitna odstopanja
dejansko izmerjenega stanja od zemljiškoknjižnih podatkov ne vplivajo na spremembo cene.
Zakoniti predkupni upravičenci po SZ in
SPZ lahko uveljavljajo predkupno pravico
v skladu s 149. členom ZPPSL oziroma po
pogojih prisilne javne dražbe. Davek in druge stroške prenosa lastništva plača kupec.
Izklicne cene ne vsebujejo nobenih davkov
in prispevkov, ki bremenijo kupca.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 02/229-98-20.
Pompe, d.o.o. – v stečaju
Ob-34384/05
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na
podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS,
št., 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter
sklepom Občinskega sveta občine Tišina z
dne 2. 12. 2005 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Prodajajo se nezazidana stavbna
zemljišča, in sicer:
– parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 8 01 m2, izklicna cena brez DDV je
1,304.164 SIT;
– parc. št. 1397/1, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 10 20 m2, izklicna cena brez DDV je
1,660.733 SIT;
– parc. št. 1397/2, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 9 43 m2, izklicna cena brez DDV je
1,535.364 SIT;
– parc. št. 1397/3, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 8 44 m2, izklicna cena brez DDV je
1,374.175 SIT;
– parc. št. 1397/4, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 7 29 m2, izklicna cena brez DDV je
1,186.936 SIT;
– parc. št. 1397/5, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 7 25 m2, izklicna cena brez DDV je
1,180.423 SIT;
– parc. št. 1397/6, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 7 65 m2, izklicna cena brez DDV je
1,245.550 SIT;
– parc. št. 1397/9, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 8 45 m2, izklicna cena brez DDV je
1,375.804 SIT;
– parc. št. 1051/1 k.o. Borejci, v izmeri
4 14 m2, izklicna cena brez DDV je 674.062
SIT;
– parc. št. 326 k.o. Vanča Vas, v izmeri
333 m2, izklicna cena brez DDV je 542.180
SIT.
II. Pogoji in pravila prodaje:
2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«.
V ceno ni vračunan komunalni prispevek, ki ga je potrebno plačati pred pričetkom
gradnje in davek na dodano vrednost.
Davek na dodano vrednost, druge dajatve, stroški notarja in stroški v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.

3. Kriteriji za dvigovanje cene: dražitelj
lahko dviguje izklicno ceno za večkratnik
zneska 20.000 SIT.
4. Višina varščine: pred javno dražbo
mora dražitelj plačati varščino v višini 10% od
izklicne cene (brez DDV) SIT za posamezno
zemljišče, ki ga bo dražil, na račun Občine
Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z
navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelna št. zemljišča. Vplačana varščina se dražitelju, ki uspe (kupcu), všteje
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni
brez obresti.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba o
prodaji nepremičnine se sklene najpozneje
v 15 dneh po zaključku dražbe. Če kupec ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, Občina Tišina
zadrži njegovo varščino.
6. Način in rok plačila kupnine: kupec
je kupnino dolžan plačati v 8 dneh od podpisa pogodbe v notarski obliki. V primeru
obročnega odplačila pa mora pred sklenitvijo pogodbe plačati vsaj 50% kupnine in za
zavarovanje kupnine predložiti nepreklicno
bančno garancijo na prvi poziv. Preostanek
kupnine mora poravnati v mesečnih obrokih
najpozneje do 30. 6. 2006. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po
celotnem plačilu kupnine in stroškov. Če
kupec odstopi od pridobitve nepremičnine
in ne sklene pogodbe, zapade varščina v
korist Občine Tišina.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelj mora najpozneje do ponedeljka
19. 12. 2005, do 14. ure na sedež Občinske
uprave občina Tišina, Tišina 4, 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 katerikoli drugi
identiﬁkacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci ﬁzičnih oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
8. 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).
9. Datum, čas in kraj javne dražbe:
javna dražba bo potekala v sredo 21. 12.
2005, ob 15. uri v sejni sobi, na sedežu
Občinske uprave občine Tišina, Tišina 4,
9251 Tišina.
10. Občina Tišina na podlagi javne dražbe ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla
ustavi.
11. Podrobnejše informacije o nepremičninah, o morebitnem ogledu nepremičnin in
pravilih dražbe so na voljo na sedežu Občinske uprave občine Tišina, na Tišini 4, ali
na tel. 02/53-91-710.
Občina Tišina
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Ob-34454/05
Javna dražba
za prodajo zasedenih stanovanj
Naziv in sedež organizatorja: Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju d.o.o., Arkova
43, 5280 Idrija.
Opis predmeta prodaje: predmet prodaje
so zasedena stanovanja v večstanovanjskih
hišah v Idriji, in sicer:
1. Garsonjero št. 9 v Idriji, Lapajnetova
ul. 23, v skupni izmeri 25,35 m2. Garsonjera
je ocenjena na 3,701.816 SIT.
2. Garsonjero št. 7 v Idriji, Lapajnetova
ul. 57, v skupni izmeri 24,62 m2. Garsonjera
je ocenjena na 2,253.791 SIT.
3. Garsonjero št. 13 v Idriji, Lapajnetova
ul. 57, v skupni izmeri 24,62 m2. Garsonjera
je ocenjena na 2,253.791 SIT.
4. Garsonjero št. 12 v Idriji, Arkova ul.
14, v skupni izmeri 26,11 m2. Garsonjera je
ocenjena na 3,818.217 SIT.
5. Enosobno stanovanje št. 8 v Idriji, Pot
sv. Antona 23, v skupni izmeri 42,49 m2. Stanovanje je ocenjeno na 6,812.477 SIT.
6. Enosobno stanovanje št. 2 v Idriji, Pot
sv. Antona 25, v skupni izmeri 47,61 m2. Stanovanje je ocenjeno na 7,336.992 SIT.
7. Enosobno stanovanje št. 11 v Idriji,
Rudarska ul. 12, v skupni izmeri 47,82 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 2,680.748 SIT.
8. Enosobno stanovanje št. 8 v Idriji, Rudarska ul. 14, v skupni izmeri 49,88 m2. Stanovanje je ocenjeno na 2,796.231 SIT.
9. Enosobno stanovanje št. 8 v Idriji, Arkova ul. 10, v skupni izmeri 40,85 m2. Stanovanje je ocenjeno na 5,570.467 SIT.
10. Dvosobno stanovanje št. 3/4 v Idriji,
Trg sv. Ahacija 8, v skupni izmeri 84,42 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,468.194 SIT.
11. Dvosobno stanovanje št. 3 v Idriji,
Gradnikova ul. 6, v skupni izmeri 63,17 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 3,344.611 SIT.
12. Dvosobno stanovanje št. 15 v Idriji,
H. Freyerja 2, v skupni izmeri 50,11 m2. Stanovanje je ocenjeno na 7,005.530 SIT.
13. Dvosobno stanovanje št. 17 v Idriji,
H. Freyerja 4, v skupni izmeri 48,81 m2. Stanovanje je ocenjeno na 6,899.748 SIT.
14. Dvosobno stanovanje št. 7 v Idriji, Lapajnetova ul. 13, v skupni izmeri 63,45 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 7,784.244 SIT.
15. Dvosobno stanovanje št. 5 v Idriji,
Triglavska ul. 20, v skupni izmeri 40,46 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,844.718 SIT.
16. Dvosobno stanovanje št. 2 v Idriji,
Triglavska ul. 25, v skupni izmeri 49,47 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 5,067.537 SIT.
17. Dvosobno stanovanje št. 10 v Idriji,
Za gradom 18, v skupni izmeri 49,45 m2.
Stanovanje je ocenjeno na 6,928.622 SIT.
18. Trosobno stanovanje št. 18 v Idriji,
Triglavska 3, v skupni izmeri 70,03 m2. Stanovanje je ocenjeno na 11,052.443 SIT.
19. Trosobno stanovanje št. 5 v Idriji, Kosovelova 8, v skupni izmeri 92,55 m2. Stanovanje je ocenjeno na 24,243.560 SIT.
Vrsta pravnega posla: prodaja.
Izklicna cena in znesek višanja: izklicna
cena je določena na podlagi cenitve pooblaščenega cenilca za vsako stanovanje in
je razvidna iz predhodnega odstavka. Kupnina se poveča za višino neporabljenega
rezervnega sklada, ki ga je prodajalec vplačal za določeno stanovanje. Najnižji znesek
višanja je 50.000 SIT. Vse stroške v zvezi s
prenosom lastništva (davek na promet nepremičnin, stroške overitve, stroške vpisa v
zemljiško knjigo in drugo), nosi kupec.
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Vsa stanovanja so zasedena. Najemniki,
ki smo jih v skladu z določili 176. in 177. člena Stanovanjskega zakona obvestili o nameravani prodaji, so pisno izjavili, da predkupne pravice ne bodo uveljavljali.
Način in rok plačila: kupnina mora biti
nakazana na transakcijski račun prodajalca št. 04752-0000325485 najkasneje v 30
dneh po opravljeni javni dražbi. Če najboljši
ponudnik ne bo pravočasno plačal kupnine,
se šteje, da je odstopil od nakupa, oziroma
se pogodba šteje za razdrto. Varščina v tem
primeru ostane prodajalcu.
Višina varščine: vsak dražitelj mora pred
začetkom dražbe vplačati varščino v višini
10% od izklicne cene stanovanja, za katerega bo sodeloval na javni dražbi. Varščina se
plača na transakcijski račun prodajalca št.
04752-0000325485 s pripisom »za dražbo«.
Pred začetkom dražbe je potrebno predložiti potrdilo o plačilu varščine. Neuspelemu
dražitelju bo varščina vrnjena v treh dneh
po opravljeni dražbi. Izbranemu ponudniku se vplačana kavcija poračuna pri plačilu
kupnine.
Kraj in čas dražbe: javna dražba bo v
petek dne 23. 12. 2005 ob 10. uri v pisarni
direktorja, na sedežu prodajalca, Bazoviška
2, Idrija.
Informacije: vsa dodatna pojasnila dobijo
interesenti vsak delovni dan od dneva objave do dneva dražbe, med 8. in 12. uro na
sedežu prodajalca pri direktorju mag. Marku
Cigaletu, univ. dipl. inž. geol., osebno, ali po
tel. 05/37-43-920. Ogled je možen vsak delovni dan po predhodnem dogovoru.
Pogoji: na javni dražbi lahko sodelujejo
pravne in ﬁzične osebe. Pravne osebe morajo prodajalcu pred začetkom dražbe predložiti izpisek iz sodnega registra, ﬁzične pa
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije
oziroma državljanstvu članice Evropske unije. Pooblaščenci dražiteljev morajo pred začetkom dražbe predložiti pisno pooblastilo.
Stanovanja se prodajajo po sistemu videno
kupljeno. Morebitnih kasnejših pripomb prodajalec ne bo upošteval.
Rudnik živega srebra Idrija
v zapiranju d.o.o.

Razpisi delovnih
mest
Št. 11-29/2005/7

Ob-34673/05

Preklic
Preklicujemo objavo javnega natečaja
za zaposlitev podsekretarja/ke za odnose
z javnostmi v Sektorju za podporo državnemu sekretarju (M/Ž), objavljenega v Uradnem listu RS, št. 108 z dne 2. 12. 2005,
Ob-33327/05.
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Št. 655/05
Ob-34035/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – UPB-1)
minister objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta
svetovalca pod šifro 7012 v Direktoratu za umetnost.
Javni uslužbenec bo delo opravljal na
uradniškem delovnem mestu svetovalec,
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brez imenovanja v naziv. Pravice oziroma
obveznosti se mu določijo glede na uradniški naziv svetovalec III.
Javni uslužbenec bo razporejen na delovno mesto za določen čas s polnim delovnim časom (za čas nadomeščanja javne
uslužbenke na starševskem dopustu). Delo
bo opravljal na sedežu Ministrstva za kulturo, Maistrova 20, Ljubljana, oziroma v njegovih uradnih prostorih.
Kratek opis delovnih nalog:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših nalog;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
– spremljanje učinkov izvajanja zakonodaje na področju umetnosti ter predlaganje
sprememb;
– sodelovanje pri medresorskem koordiniranju zakonodaje, ki se nanaša na položaj
umetnosti, umetnikov in njihovega razmerja
do EU in sodelovanje v ostalih zahtevnejših
projektih;
– sodelovanje pri pripravi in pravni presoji strokovnih podlag za izdajo odločb,
sklepov in pogodb;
– pravna presoja in pregled pogodb, odločb in drugih aktov o ﬁnanciranju kulturnih
programov in projektov idr.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo
oziroma najmanj 4 mesece in pol z univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo strokovni izpit iz upravnega postopka;
– imeti morajo osnovno znanje enega
tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija dokazila o osnovnem znanju
tujega jezika.
Osnovna raven znanja tujega jezika se
izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji
(šola tujega jezika), z dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega programa.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal-a na delovnem mestu svetovalca/ke, in sicer dela in naloge svetovalca/ke III v prostorih Ministrstva za kulturo,
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo
za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava
na razpis – svetovalec III« ali na elektronski
naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku
8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlova-

nje Republike Slovenije oziroma od objave
na spletnih straneh Ministrstva za kulturo in
Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku
60 dni od dneva objave. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za čas nadomeščanja delavke na
starševskem dopustu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Su 010601/2005
Ob-34036/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1,
Ur. l. RS, št. 35/05), Okrajno sodišče v Šentjurju, Ul. Dušana Kvedra 45, Šentjur, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
pravosodni sodelavec – sodni referent, 1 prosto delovno mesto.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
– pravosodni sodelavec II
– pravosodni sodelavec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec II na Okrajnem
sodišču v Šentjurju.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št. 35/05), morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja izobrazba administrativne ali
družboslovne smeri,
– najmanj 6 let in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom bomo delovno
razmerje sklenili za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma dokazilo o
izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in izpitu iz sodnega
reda,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei.
V naziv je lahko imenovan tudi kandidat,
ki nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita sodnega reda pod pogojem, da izpita opravi najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Potrdili iz pete in šeste alinee ob prijavi
lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
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mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja navedenega v peti
alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo moral
izbrani kandidat predložiti pred imenovanjem v naziv.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v
roku 8 dni od dneva objave javnega natečaja
na naslov: Okrajno sodišče v Šentjurju, Urad
predsednika, Ul. Dušana Kvedra 45, Šentjur.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri v
roku 15 dni po odločitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu predsednika.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in za moške.
Okrajno sodišče v Šentjurju
Ob-34037/05
Zavod IRC, Višja strokovna šola razpisuje prosta mesta
predavateljev v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe poslovni
sekretar.
Podrobne informacije na www.zavodirc.si.
Prijave pošljite na Zavod IRC, Višja strokovna šola, Šmartinska cesta 106, Ljubljana, s pripisom – »za razpis«, v osmih dneh
po objavi.
Dodatne informacije dobite na tel.
01/548-37-66 (mag. Anamarija Kejžar).
Zavod Izobraževalno razvojni center
Št. 564/05
Ob-34101/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 35/05 – UPB-1)
minister objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec pod šifro 117 v Sektorju za evropske zadeve in kulturni razvoj.
Javni uslužbenec bo delo opravljal na
uradniškem delovnem mestu višjega svetovalca, brez imenovanja v naziv. Pravice
oziroma obveznosti se mu določijo glede na
uradniški naziv višji svetovalec III.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za določen čas, s polnim
delovnim časom, in sicer za čas nadomeščanja javne uslužbenke na starševskem dopustu.
Kratek opis delovnih nalog:
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
informacij, poročil in drugih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
– organiziranje in vodenje interne knjižnice ministrstva;
– vodenje, razvijanje in dopolnjevanje
evidenc in podatkovnih zbirk za potrebe ministrstva;
– spremljanje vseh razpisov Ministrstva
za kulturo (javni razpisi in pozivi, ciljni razpisi, medresorski razpisi, razpisi delovnih
mest…);
– spremljanje in ažuriranje sprejete zakonodaje na področju kulture in medijev;
– vodenje materialne in interne računalniške baze zakonskih in podzakonskih predpisov s področja kulture in medijev;
– upravljanje z evidenco AJPES-a o kulturnih izvajalcih, oblikovanje in posredovanje podatkovnih baz o kulturni organiziranosti na področju Slovenije itd.

Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 5 let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj 3 leta in 4 mesece z univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo osnovno raven znanja
enega tujega jezika.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazila o osnovni ravni
znanja tujega jezika.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati, ki
imajo izkušnje z vodenjem evidenc, pripravo
analiz na podlagi statističnih podatkov in
vzpostavljanjem baz podatkov.
Osnovna raven znanja tujega jezika pa
se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o
opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega
programa.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal/a na delovnem mestu višjega
svetovalca/ke, in sicer dela in naloge višjega
svetovalca/ke III v prostorih Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako na ovojnici: »Prijava na razpis – višji
svetovalec – 117« ali na elektronski naslov
ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije oziroma od objave na
spletni strani Ministrstva za javno upravo in
Ministrstva za kulturo. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dneva objave. O izbiri uradnika bo izdana
upravna odločba, ki bo vročena izbranemu
kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za čas nadomeščanja delavke na
starševskem dopustu.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Ob-34105/05
Na podlagi 22. člena statuta Zavoda Vzajemnost in sklepa sveta Zavoda po katerem
sta funkciji direktorja zavoda in odgovornega urednika glasila Vzajemnost združeni,
objavljamo razpis za imenovanje
direktorja in odgovornega urednika.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
usmeritve;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju urejanja časopisa;
– poznavanje področja pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, socialne varnosti
in socialne politike;
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– znanje angleškega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije in
stalno prebivališče v RS;
– poslovna sposobnost;
– da mu ni izrečena prepoved opravljanja
poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.
Kandidat mora k prijavi predložiti tudi
program dela zavoda za mandatno obdobje.
Mandat traja 4 leta.
Prijave sprejema svet zavoda v roku 8
dni po objavi razpisa. Kandidati naj vloge
z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in program dela pošljejo v zaprti kuverti s pripisom »za razpis« na naslov: Zavod Vzajemnost Dunajska cesta 109, 1000
Ljubljana.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po objavi razpisa.
Svet Zavoda Vzajemnost
Ob-34226/05
Republika Slovenija, Upravna enota Tolmin, objavlja v skladu z 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02,
110/02-ZDT, 2/04-ZDSS, 23/05 in 62/05)
javni natečaj za delovno mesto
pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Upravni enoti Tolmin.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– 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 izda Ministrstvo RS za pravosodje),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda
pristojno okrajno sodišče).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4, Tolmin.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »javni natečaj« na
naslov: Upravna enota Tolmin, Tumov drevored 4, 5220 Tolmin, in sicer v roku 8 dni
od objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od objave. O izbiri
bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu
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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.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 05/38-00-800.
Upravna enota Tolmin
Št. 110-1269/2005-2
Ob-34243/05
Upravna enota Šmarje pri Jelšah objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto
svetovalca III v Oddelku za kmetijstvo,
gospodarstvo in druge upravne naloge.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
tehnične ali družboslovne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata o nekaznovanosti,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– pomoč pri pripravi internih predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji v okviru pooblastil;
– opravljanje upravnih in drugih nalog
podobne zahtevnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
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kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s poznavanjem delovnega
področja upravnih stvari na področju kmetijstva.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
petmesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat(ka) bo delo opravljal(a) na sedežu
Upravne enote Šmarje pri Jelšah.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah ali na elektronski naslov:
ue.smarje@gov.si. Rok za vložitev prijave
je 8 dni od objave. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije o izvedbi
javnega natečaja je možno dobiti na tel.
03/817-17-19, Angela Brenčič.
Upravna enota Šmarje pri Jelšah
Št. 110-0035/2005
Ob-34244/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
58. člena in prvega odstavka 109. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 23/05) župan Občine Ribnica
objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravljanje državnega izpita iz javne uprave v
Občinski upravi občine Ribnica za uradniško delovno mesto svetovalec III v Uradu župana.
Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec III.
Delo se bo opravljalo s polnim delovnim
časom na sedežu Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3 v Ribnici.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati oziroma kandidatke (v nadaljevanju se uporablja izraz kandidat, zapisani
v moški spolni slovnični obliki, kot nevtralen
izraz za moške in ženske) izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– znanje angleškega ali nemškega jezika,
– aktivno mora obvladati uradni jezik,
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati 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 ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje in
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
S kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem
območja Občine Ribnica.
Ponudbe z dokazili naj kandidati pošljejo
v 8 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije na naslov:
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 60 dni po objavi v Uradnem listu RS.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo

vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim
kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Metka Tomšič na tel. 01/837-20-00.
Občina Ribnica
Št. 111-4/2005-223
Ob-34254/05
Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste 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
višji svetovalec v Sektorju za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest (delovno
mesto šifra 62).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivih višji svetovalec I, višji svetovalec II in
višji svetovalec III. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, druge ustrezne tehnične smeri
ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– 5 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
pod pogojem, da bodo v skladu s 59. členom Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za
promet (št.: 0110-1/2004/5-1110 z dne 12. 5.
2004 in nadaljnje spremembe), omenjeni izpit opravili v roku enega leta od razporeditve
na delovno mesto.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
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– 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 s poznavanjem Zakona o graditvi
objektov, Zakona o javnih cestah, Zakon o
splošnem upravnem postopku, z znanjem
na področju izdaje soglasij za posege v varovalni pas državnih cest in s poznavanjem
računalniškega programa Lotus Notes.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na sedežu Ministrstva za promet, Direkcije Republike Slovenije za ceste, Območje Nova Gorica, Industrijska cesta 2, 5000 Nova Gorica.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih
dneh od dneva objave na naslov: Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana, s pripisom »za
javni natečaj DRSC, ne odpiraj – sklic na
številko 111-4/2005«. Če je prijava poslana
priporočeno po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan
roka za prijavo. Rok za prijavo na javni natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Tina Kokalj, tel.
01/478-80-57.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet,
Direkcija Republike Slovenije za ceste
Št. 30-0001/05
Ob-34379/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračuna.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.

Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za računovodstvo proračuna Ministrstva
za ﬁnance, Cankarjeva 18, Ljubljana, v nazivu svetovalec II. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivu svetovalec
II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za ﬁnance, Generalni sekretariat,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 1101-7/2005 in navedbo razpisanega delovnega mesta“.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-24 (Nataša Lazovič).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-34386/05
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja
prosto delovno mesto:
1. Sekretarja (m/ž) v Direktoratu za evropske zadeve in investicije za opravljanje
strokovnih nalog s področja investicij, kohezijskih skladov, učinkovite rabe energije
in obnovljivih virov energije ter javnih služb
varstva okolja. Delovno mesto sekretarja je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu sekretar. Javni/a uslužbenec/ka
bo naloge opravljal/a v nazivu sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem družboslovne, naravoslovne
ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Od kandidatov se pričakujejo znanja
s področja investicij, kohezijskih skladov,
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov
energije ter javnih služb varstva okolja.
Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01,
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48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje
za dostop do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«.
2. Vodjo sektorja (m/ž) v Sektorju za
okoljske politike, v Direktoratu za okolje za
opravljanje strokovnih in upravnih nalog na
področju politike 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 naravoslovne, družboslovne
ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke:
– s širokim poznavanjem politike in
osnovnih strateških dokumentov varstva
okolja v Sloveniji;
– s širokim poznavanjem politike in
osnovnih strateških dokumentov s področja
okolja v EU;
– s sposobnostjo jasnega oblikovanja
politik, programov in sistemskih rešitev s
področja varstva okolja na ravni RS, kakor
tudi na ravni EU;
– s poznavanjem procesov in institucij
EU;
– s sposobnostmi za vodenje notranje
organizacijske enote;
– s sposobnostmi zagovarjanja in uveljavljanja stališč Republike Slovenije v inštitucijah EU ter vodenja različnih delovnih
skupin na ravni EU.
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«.
3. Podsekretarja (m/ž) v Direktoratu za
evropske zadeve in investicije, v Sektorju
za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije. Delovno mesto podsekretarja je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih podsekretar ali sekretar.
Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a
v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem gradbene, strojne, tehnične,
elektrotehnične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali delovne izkušnje na
področju učinkovite rabe in obnovljivih virov
energije ter z aktivnim znanjem angleškega
jezika.
4. Podsekretarja (m/ž) za opravljanje
strokovnih nalog s področja mednarodnih
odnosov Ministrstva za okolje in prostor.
Delovno mesto podsekretarja je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
podsekretar ali sekretar. Javni/a uslužbenec/ka bo naloge opravljala v nazivu podsekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
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magisterijem pravne ali druge ustrezne
družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– osnovna raven znanja drugega tujega
jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali izkušnje in reference
na področju mednarodnih odnosov ter tisti,
ki bodo izkazali, da kot drugi tuj jezik obvladajo francoski jezik.
5. Svetovalca (m/ž) za dela in naloge
s področja evropskih zadev Ministrstva za
okolje in prostor. Delovno mesto svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih svetovalec II in I. Javni/a
uslužbenec/ka bo naloge opravljal/a v nazivu svetovalec II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali druge ustrezne družboslovne
smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki bodo izkazali poznavanje evropskih
zadev in področje dela Ministrstva za okolje
in prostor, inštitucij Evropske unije in delovanja Evropske unije ter z znanjem angleškega jezika.
6. Pripravnika/ce v Direktoratu za evropske zadeve in investicije, v Sektorju za
pripravo in vodenje investicij, v Oddelku za
ﬁnanciranje in ugotavljanje upravičenosti investicij, 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
gradbene smeri.
Predpisane delovne izkušnje za delovno
mesto sekretarja in podsekretarja se skrajšajo za tretjino v primeru, da kandidat/ka
ima univerzitetno izobrazbo s specializacijo,
magisterijem ali doktoratom, predpisane delovne izkušnje za delovno mesto svetovalca
pa se skrajšajo na 7 mesecev, v primeru,
da kandidat/ka ima univerzitetno ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Z izbranim/o kandidatom/ko za delovna
mesta pod zap. št. od od 1. do 5. bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom, za delovno mesto
pripravnika pod zap. št. 6, pa za določen čas
v trajanju 10 mesecev, s polnim delovnim
časom za čas oprave državnega izpita iz
javne uprave.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv in kandidati/ke, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega
postopka, ga morajo opraviti najkasneje v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega
razmerja.
Kandidati/ke morajo k svoji vlogi, poleg
dokazil o izpolnjevanju pogojev priložiti še
naslednja dokazila:
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija dokazil, iz katerih je razvidna
dosežena izobrazba;
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– izjava kandidata o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in da zoper kandidata ni
bil uveden kazenski postopek za naklepno
storjeno dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno);
– kandidat, ki se prijavlja na delovno mesto pod 1. točko mora priložiti pisno izjavo,
da soglaša, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »strogo tajno« v skladu z Zakonom
o tajnih podatkih,
– kandidat, ki se prijavlja na delovno mesto pod 2. točko mora priložiti 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. 1102-33/2005/1
Ob-34408/05
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za statistiko cen in satelitske račune, v Oddelku za
cene življenjskih potrebščin.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec III v Sektorju za statistiko cen in
satelitske račune, v Oddelku za cene življenjskih potrebščin na področju spremljanja
drobnoprodajnih cen in računanja inﬂacije.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri pripravi predpisov
in drugih zahtevnejših gradiv s področja
spremljanja cen in računanja indeksov cen
življenjskih potrebščin;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja;
– vodenje in odločanje v manj zahtevnih predpisanih postopkih z delovnega področja;
– sodelovanje v projektnih skupinah.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;

– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazbe
ekonomske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Za delovne izkušnje se štejejo delovne
izkušnje pridobljene v delovnem razmerju
na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe
in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe
ter delovne izkušnje pridobljene z opravljanjem del na delovnem mestu z eno stopnjo
nižjo izobrazbo iste smeri oziroma v istem
poklicu, razen pripravništva v eno stopnjo
nižji izobrazbi.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugega
ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi),
iz katerega je razvidna delovna doba in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat 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 (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na številko: 1102-33/2005.
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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.
Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
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 znanjem uporabe interneta in računalniških programov: MS Word, MS Excel
in MS Access;
– s poznavanjem statističnih metod;
– z organizacijskimi in komunikacijskimi
sposobnosti;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Emi
Mišić na tel. 01/241-51-72.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 110-195/2005-1
Ob-34442/05
V skladu s 56. in 58. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 uradno prečiščeno besedilo) objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v mestni upravi v oddelku za zdravstvo in
socialno varstvo
1. višji svetovalec (m/ž).
Naloge na uradniškem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih višji svetovalec II
in višji svetovalec I. Uradnik/ca bo naloge
opravljal/a v nazivu višji svetovalec II na
lokaciji Cigaletova 5, Ljubljana oziroma v
drugih uradnih prostorih oddelka.
Zahtevani pogoji so:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
sociološke, zdravstvene, medicinske ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 4 leta delovnih izkušenj za univerzitetno izobrazbo;
– državni izpit iz javne uprave;
– aktivno znanje uradnega jezika.
Okvirna vsebina dela: vodenje projekta
Ljubljana – zdravo mesto, ki poteka v okviru
mreže zdravih mest Svetovne zdravstvene
organizacije. Sem sodi:
– spodbujanje aktivnosti, ki prispevajo k
izboljšanju zdravja in kvalitete življenja ljudi, ob upoštevanju socialno-ekonomskih in
drugih determinant zdravja (socialno vključevanje, izboljšanje okoljskih pogojev, spreminjanje načinov življenja ipd.),
– opredeljevanje prioritet, način delovanja in partnerjev,
– prizadevanje za zagotovitev politične
podpore za izboljšanje kvalitete življenja ljudi v mestu.
Od kandidata/ke pričakujemo: znanje
angleškega jezika, organizacijske, komunikacijske sposobnosti in sposobnost timskega dela, poznavanje področja, za katerega
kandidirajo ter usposobljenost za delo z računalnikom.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke
z znanji in izkušnjami s področja javnega
zdravja (socialno-ekonomske determinante zdravja, varovanje okolja, zdravo urbano
planiranje…).

Kandidat/ka, ki nima opravljenega strokovnega izpita za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave), 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;
– 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 10
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 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. 576/05
Ob-34443/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 - UPB-1) minister
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec/ka pod šifro 169 v Sektorju za kulturne pravice manjšin in razvoj
kulturne raznolikosti, ki se lahko opravlja
v nazivu višji svetovalec/ka II in I.
Delovno razmerje za prosto delovno mesto bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Kratek opis delovnih nalog:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanje z drugimi organi;
– pravna presoja in pregled pogodb, odločb in drugih aktov o ﬁnanciranju kulturnih
programov in projektov;
– priprava osnutkov poročil o uresničevanju ratiﬁciranih mednarodnih dokumentov;
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– priprava predlogov za meddržavne
sporazume;
– sodelovanje pri pravni ureditvi za pripadnike novodobnih manjšin;
– sodelovanje pri pripravi gradiv ministrstva za postopek obravnave v Vladi RS,
Državnem zboru RS, njunih delovnih in svetovalnih telesih ter priprava mnenj h gradivom drugih organov v naštetih postopkih
obravnave;
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– vzpostavitev celovite evidence pravnih
aktov, pomembnih za varovanje človekovih
pravic, kulturnih pravic in pravic manjšin.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati oziroma kandidatke izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne smeri;
– imeti morajo najmanj 6 let delovnih izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma najmanj 4 leta z univerzitetno izobrazbo;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
(državni izpit iz javne uprave);
– imeti morajo strokovni izpit iz upravnega postopka;
– imeti morajo osnovno raven znanja
madžarskega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati oziroma kandidatke priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu (državnem izpitu iz javne
uprave);
– fotokopija dokazila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopija dokazila o osnovni ravni
znanja madžarskega jezika;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Osnovna raven znanja tujega jezika pa
se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni in-
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stituciji (šola tujega jezika), z dokazilom o
opravljenem izpitu iz tujega jezika v okviru srednješolskega oziroma gimnazijskega
programa.
Kandidat oziroma kandidatka, ki nima
ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat oziroma kandidatka bo
delo opravljal/a na delovnem mestu višjega
svetovalca/ke in sicer dela in naloge višjega
svetovalca/ke, II v prostorih Ministrstva za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
Kandidati oziroma kandidatke pošljejo
pisne prijave z vsemi zahtevanimi dokazili
na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, z obvezno oznako
na ovojnici: »Prijava na razpis – višji svetovalec II« ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si, v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od objave
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dneva objave. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba ga. Rifelj, zaposlena v Ministrstvu za kulturo, Maistrova
ulica 10, 1000 Ljubljana, tel. 01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo
Št. 1102-32/2005/1
Ob-34457/05
Vlada Republike Slovenije, Statistični
urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12,
1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
svetovalec (m/ž) v Službi za pravne in
kadrovske zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
svetovalec II in svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu svetovalec
II v Službi za pravne in kadrovske zadeve.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri pripravi predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv s področja državne statistike;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja;
– vodenje in odločanje v manj zahtevnih predpisanih postopkih z delovnega področja;
– sodelovanje v projektnih skupinah.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave.
Za delovne izkušnje se štejejo delovne
izkušnje pridobljene v delovnem razmerju
na delovnem mestu z isto stopnjo izobrazbe
in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe
ter delovne izkušnje pridobljene z opravljanjem del na delovnem mestu z eno stopnjo
nižjo izobrazbo iste smeri oziroma v istem
poklicu, razen pripravništva v eno stopnjo
nižji izobrazbi.
Kandidat, ki nima opravljanega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj izpolniti v letu dni po imenovanju v naziv.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati priložiti prijavi za zasedbo
delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, če ga kandidat ima;
– fotokopijo delovne knjižice ali drugega
ustreznega dokazila (pogodbe o zaposlitvi),
iz katerega je razvidna delovna doba in s
tem delovne izkušnje na ustrezni stopnji zahtevnosti;
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih;
– potrdilo, da kandidat 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 (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje);
– potrdilo, da zoper kandidata ni sprožen
kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili navedeni v sedmi in osmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri, sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot
12, 1000 Ljubljana. Pri prijavi se obvezno
sklicujte na št. 1102-32/2005.
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.

Vloge, ki ne bodo popolne ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
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 znanjem uporabe računalniških programov: MS Word in MS Excel;
– s poznavanjem zakonodaje s področja
državne uprave in zakonodaje EU;
– z organizacijskimi in komunikacijskimi
sposobnosti;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika;
– z osnovnim znanjem francoskega jezika.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite pri Tjaši Zrnec, na tel. 01/241-51-78 ali pri Bojani
Hajdinjak, na tel. 01/241-51-50.
Statistični urad RS
Št. 101-02-114/2005-284
Ob-34536/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih objavlja Mestna občina Velenje
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Uradu za
okolje in prostor SAŠA regije.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna
izobrazba
tehnične
smeri.
Drugi posebni pogoji:
– usposobljenost za delo z računalnikom,
– poznavanje prostorskega urejanja,
– urejanje in gospodarjenje z zemljišči.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno
mesto priložiti:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v občinah SAŠA regije.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili
na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg
1, Velenje. Prijave pošljite v zaprti ovojnici
z označbo »javni natečaj za prosto delovno
mesto pripravnika« v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
8 dneh po opravljeni izbiri.
Informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Andreji Katič, Mestna občina Velenje, tel. 03/89-61-620.
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V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Mestna občina Velenje
Su 20/2005-10 (2)
Ob-34537/05
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, objavlja
javni natečaj za prosto delovno mesto:
pripravnik na delovnem mestu sodnega referenta za področje izvršbe I (svetovalec v pravosodju) – eno delovno mesto
za določen čas.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena visoka strokovna izobrazba upravne ali družboslovne smeri (VII.
stopnja),
– poznavanje dela z računalnikom.
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 diplome,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas 10 mesecev,
čas trajanja pripravništva, s polnim delovnim časom.
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 javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v
Ljubljani, kadrovska služba, za javni natečaj
– pripravnik na delovnem mestu sodnega
referenta za področje izvršbe I, 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
Su 010603/2005
Ob-34538/05
Na podlagi prvega odstavka 56. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 s spremembami), 22. in 23. člena
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave

in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04
in 57/04) Okrajno sodišče v Črnomlju, Trg
svobode 1, 8340 Črnomelj, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika.
1. Javni uslužbenec bo naloge na tem
delovnem mestu opravljal v nazivih:
– pravosodni sodelavec II in
– pravosodni sodelavec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu pravosodni sodelavec II.
2. Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj srednja izobrazba ali srednja
strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne smeri,
– opravljen strokovni upravni izpit in izpit
iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje: najmanj 6 let in 6
mesecev v nazivu pravosodni sodelavec II
in najmanj 9 let in 6 mesecev v nazivu pravosodni sodelavec I.
3. Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo
Zakon o delovnih razmerjih in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih,
in sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme
biti obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– oseba ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
4. Kandidati morajo k prijavi predložiti
naslednja dokazila:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen v trajanju več kot 6 mesecev
(potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (potrdilo izda krajevno pristojno
sodišče).
Potrdili iz pete in šeste alinee lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev ter da ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja, navedenega v
peti alinei. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred nastopom dela.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz javne uprave, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku
enega leta od dneva imenovanja v naziv.
5. Kraj opravljanj dela: Okrajno sodišče v
Črnomlju, Trg svobode 1, 8340 Črnomelj.
6. Vrsta delovnega razmerja: delovno
razmerje se sklepa za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom.
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Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa zahtevana dokazila.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
in ostalimi dokazili v roku 8 dni od dneva
objave tega javnega natečaja na naslov:
Okrajno sodišče v Črnomlju, Urad predsednice (za javni natečaj), Trg svobode 1, 8340
Črnomelj.
Kandidate bomo o izboru obvestili v roku
8 dni po odločitvi.
Dodatne informacije lahko zainteresirani
kandidati dobijo na tel. 07/33-81-258.
Okrajno sodišče v Črnomlju
Ob-34564/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02 in
23/05), objavlja Mestna občina Maribor javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
v Mestni upravi:
pomočnik vodje oddelka za ﬁnance v
Oddelku za ﬁnance, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: višji svetovalec II in višji
svetovalec I.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanje z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila 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 in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri z najmanj štirimi leti delovnih izkušenj ali
– visoka strokovna izobrazba z najmanj
šestimi leti delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom,
– strokovni izpit iz poslovanja z dokumentarnim gradivom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave (ki vključuje
tudi poslovanje z dokumentarnim gradivom),
morajo ta pogoj izpolniti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
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Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s tri mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Mestne občine Maribor, Ul. Heroja
Staneta 1, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel. 02/220-10-00
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 288/2005
Ob-34565/05
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 (Ur. l. RS, št. 22/04
in 57/05), objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
višjega referenta v Direktoratu za pravosodno upravo, Sektor za pravosodno
upravo, Oddelku za pravosodno upravo
pod šifro 163 v katalogu delovnih mest Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije.
Prosto delovno mesto višjega referenta je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivih višji referent II., I. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
referent II.
Kandidat (v nadaljnjem besedilu: kandidat) mora izpolnjevati naslednje splošne
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba pravne, upravne, ekonomske ali organizacijske
smeri;
– najmanj 3 leta 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– strokovni upravni izpit (kolikor ga kandidat nima, 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izobrazbo organizacijske smeri.
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 dokazila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
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– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma o opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (v
kolikor ga je kandidat opravil).
Potrdili, navedeni v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, 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:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi;
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije, Župančičeva 3,
Ljubljana.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi dokazil priloženih k
prijavi 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 163.
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. 110-143/05-31111
Ob-34667/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na kazenskem oddelku Okrožnega sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega
sodnika, določene v 10. členu Zakona o
sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 111-47/05-31111
Ob-34560/05
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
23/05 – uradno prečiščeno besedilo), Ministrstvo za pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav
za dodelitev enega okrajnega sodnika na
Ministrstvo za pravosodje. Okrajni sodnik
bo dodeljen za spremljanje in izvajanje Zakona o izvršbi. Predvideni čas dodelitve je
12 mesecev.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15 dneh
od objave poziva v Uradnem listu Republike
Slovenije na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 068-6/2004-25
Ob-34041/05
Na podlagi 92. člena Statuta občine Zreče (Ur. l. RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03
in 85/04), 46. člena 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 Zreče z dne 28. 2. 2005 objavlja Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče, ki jo
zastopa župan Jožef Košir
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: stanovanje št. 3 v
prvem nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Mladinska 4, Zreče, v izmeri
63,38 m2.
2. Cena
Na podlagi uradne cenitve iz novembra
2005 znaša 5,800.000 SIT.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
4. Varščina
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% cene stanovanja na TRR Občine Zreče, št. 01344-0100003613, sklic 7200-010.
Potrdilo o plačilu se priloži ponudbi.
Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh
od odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe morajo vsebovati
Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo ﬁzične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatki o ponudniku: naziv kupca in
njegov točen naslov: ﬁzične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko,
elektronski naslov, EMŠO, davčno številko,
številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične
osebe pa potrdilo o državljanstvu; pravne
osebe pa morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko številko, elektronski naslov, davčno številko,
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matično številko, številko transakcijskega
računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni. Predložiti
mora tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev.
6. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v
roku 8 dni od dneva, ko je prejel obvestilo
o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, in je pogodba razveljavljena po samem
zakonu. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne plačani del kupnine, ki
ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
Nepremičnina preide v last in posest kupca
šele po plačilu celotne kupnine.
7. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so
Prednostna kategorija je najemnik – imetnik stanovanjske pravice, ki mu je bilo stanovanje dano v najem za nedoločen čas.
V primeru, da najemnik ponudbe o prodaji stanovanja ne izkoristi, imajo prednost
etažni lastniki te večstanovanjske stavbe.
V primeru, da so ti pogoji izenačeni med
dvema ali več ponudniki, bo imel prednost
ponudnik, ki je občan Občine Zreče ter bo
ponudil višjo ceno.
V primeru, da so še ti pogoji izenačeni
med dvema ali več ponudniki, bo kot najugodnejši ponudnik štel tisti, ki bo ponudil
še druge dodatne ugodnosti oziroma bo prodajalec ponudnike, ki so podali enakovredne ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in
bo nato med pridobljenimi ponudbami izbral
najugodnejšega ponudnika.
8. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v petih dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Zreče. V primeru, da
komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne
more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo dopolnijo v posameznih elementih.
Komisija po zaključenem postopku predlaga
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v
roku 10 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, in sicer na račun Občine Zreče, št.
01344-0100003613, sklic 7200-010.
10. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem telefonskem dogovoru na tel.
03/757-17-00, kjer so na voljo tudi druge
informacije. Kontaktna oseba je Štefan Posilovič ali Sandra Vidmar Korošec.
11. Občina Zreče lahko ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe, ne sklene pogodbe z nobenim
ponudnikom ter ponudnikom ne prizna nobenih stroškov s pripravo pisne ponudbe.

12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13b, Zreče, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj«.
Rok za oddajo ponudbe je 8 dni po objavi
razpisa.
Občina Zreče
Ob-34227/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03) in sklepa Mestnega sveta
mestne občine Ptuj sprejetega na seji, dne
28. novembra 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
a) parc. št. 485/21 njiva, v izmeri 2649 m2,
vpisana pri vl. št. 1818, k.o. Ptuj. Navedena
nepremičnina leži v ureditvenem območju
mesta Ptuja P11-P12 Industrijska cona, ki
je namenjeno industriji;
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
28,609.200 SIT (brez DDV).
b) parc. št. 852/20 travnik, v izmeri 574 m2
in parc. št. 852/21 travnik, v izmeri 166 m2,
obe vpisani pri vl. št. 672, k.o. Rogoznica.
Navedeni nepremični ležita v ureditvenem
območju mesta Ptuja P11-O1 Obrtna cona,
ki je namenjeno obrtni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
7,992.000 SIT (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo ﬁzične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem v
državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju
vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne
zakonodaje za pridobitev lastninske pravice
tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki
za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo
do vključno 23. decembra 2005, na naslov:
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine«. Osebno prinesene ponudbe
je potrebno do navedenega datuma oddati
na Mestno občino Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št. 54/3,
najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne
občine Ptuj;
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
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občine Ptuj, dne 27. decembra 2005, ob 13.
uri, v sobi št. 54/3 na Mestni občini Ptuj,
Mestni trg 1, Ptuj.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe.
V kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
9. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Majda Bregar.
Mestna občina Ptuj
Ob-34235/05
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, objavlja na podlagi sklepa 24.
redne seje Občinskega sveta občine Braslovče o prodaji nepremičnine in v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče
parc. št. 469/366, v izmeri 592 m2, vpisana v vl. št. 1088 k.o. Letuš. Nepremičnina
se odprodaja v celoti po sistemu videno
– kupljeno.
3. Izklicna cena je 3,600.000 SIT. Vse
stroške, vključno z davkom, plača kupec.
Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine.
4. Ponudba za nakup mora vsebovati:
– podatke o ponudniku:
a) pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu,
b) ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
c) pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa in podpisnika pogodbe,
– ponujeno ceno, ki mora biti enaka ali
višja od izklicne,
– dokazilo o plačani varščini v višini
360.000 SIT.
Pogodba mora biti sklenjena v roku
20 delovnih dni po opravljenem odpiranju
ponudb.
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5. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
po podpisu pogodbe na transakcijski račun
št. 01351 – 0100004434. Plačana varščina
se izbranemu ponudniku všteje v kupnino,
neizbranim pa se brez obresti vrne v roku 8
dni po izbiri. Plačilo kupnine v navedenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupne pogodbe, oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od
nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in
zapade v korist Občine Braslovče.
6. Varščina: ponudnik je dolžan plačati
varščino v višini 360.000 SIT na transakcijski račun št. 01351 – 0100004434.
7. Način, mesto in čas oddaje ponudbe: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo v
zaprti ovojnici predložene najkasneje do
27. decembra 2005 do 12. ure na naslov:
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine v k.o. Letuš«.
8. Mesto in čas javnega odpiranja ponudb: Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314
Braslovče, sejna soba, dne 27. decembra
2005 ob 12.30. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Braslovče. Pred
pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči
predstavniki ponudnikov predložiti pismena
pooblastila za zastopanje ponudnika.
9. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
10. Pridobivanje informacij: vse dodatne
informacije v zvezi s prodajo nepremičnine
lahko dobite na tel. 03/703-84-04 med 9.
in 11. uro.
11. Ustavitev postopka: komisija lahko
do sklenitve pogodbe postopek javne ponudbe ustavi.
Občina Braslovče
Št. 46505-5/2005
Ob-34253/05
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00) in
sklepa 28. seje Občinskega sveta občine
Radovljica z dne 30. 11. 2005 ter v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, tel.
04/537-23-00, faks 04/531-24-684.
2. Predmet prodaje:
a) dvosobno stanovanje št. 12, v III. nadstropju stanovanjskega bloka na Gradnikovi
107 v Radovljici, s kletjo v skupni izmeri
49,81 m2. Stanovanje je zasedeno;
b) enosobno stanovanje s kabinetom št.
6, v mansardi stanovanjske stavbe Begunje
15, s kletjo v izmeri 33,92 m2. Stanovanje
je zasedeno;
c) enosobno stanovanje št. 13, v IV. nadstropju večstanovanjske stavbe v Cankarjevi
ul. 17 v Radovljici, s kletjo v izmeri 34,87 m2.
Stanovanje je zasedeno.
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
pod a) 13,660.592 SIT,
pod b) 3,361.446 SIT,
pod c) 9,699.852 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodaj-
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ne pogodbe na transakcijski račun Občine
Radovljica: 01302-0100007805 sklic:
pod a) 1228-720001- 1,
pod b) 1228-720001- 2,
pod c) 1228-720001- 3.
Plačilo celotne kupnine v določenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z oznako:
ponudba za nakup nepremičnine, ne odpiraj. Rok: 4. 1. 2006 do 9. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do navedenega datuma prispele na naslov prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en dan
pred dnevom odpiranja ponudb plačati
kavcijo v višini 10% izklicne cene nepremičnine. Kavcijo je potrebno nakazati na
transakcijski račun Občine Radovljica, št.
01302-0100007805 sklic:
pod a) 1228-720001- 1,
pod b) 1228-720001- 2,
pod c) 1228-720001-3.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v SIT ter natančno
navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na strani
ponudnika, Občina Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji: nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu videno-kupljeno. Vse
stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec. Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno
pravico. Prodaja na obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radovljica. Odpiranje ponudb opravi
posebna komisija in po zaključku postopka
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo 4. 1.
2006 v mali sejni dvorani Občine Radovljica,
Gorenjska c. št. 19, Radovljica, in sicer:
pod a) ob 9.30,
pod b) ob 10. uri,
pod c) ob 10.30.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v
8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije: vsa dodatna pojasnila o
nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46
v delovnih dneh od 12. 12. 2005 do 3. 1.
2006 od 10. do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem s soglasjem župana lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla.

Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Občina Radovljica
Št. 0321-0004/2005/7-3
Ob-34557/05
Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, na
podlagi sklepa o prodaji nepremičnin Občinskega sveta občine Vojnik 23. seje z dne
23. 11. 2005, in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št
12/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stavbnega zemljišča za izgradnjo poslovno obrtne cone Arclin
I. Predmet prodaje
Prodaja se stavbno zemljišče v deležu
9/10 od navedenih celotnih parcel in solastniških deležev na območju poslovno
obrtne cone Arclin, parc. št. 762/2, travnik
v izmeri 195 m2 in stanovanjska stavba v
izmeri 5 m2, vpisani v vl. št. 521, k.o. Vojnik
trg, parc. št. 789, njiva v izmeri 1299 m2,
parc. št. 791, njiva v izmeri 1588 m2, parc.
št. 793, travnik v izmeri 5893 m2, vse vpisane pri vl. št. 397, k.o. Vojnik trg, parc. št.
792/1, travnik v izmeri 28899 m2, vpisani pri
vl. št. 692, k.o. Vojnik trg in pri solastniškem
deležu do 60996/74502-tin na parc. št. 794,
travnik v izmeri 37251 m2, vpisani pri vl. št.
637, k.o. Vojnik trg, pri solastniškem deležu
do 5045/9844-tin na parc. št. 943, travnik
v izmeri 4922 m2, vpisani pri vl. št. 171,
k.o. Vojnik trg, pri solastniškem deležu do
2596/3449-tin na parc. št. 762/1, travnik v
izmeri 3449 m2 in pri solastniškem deležu
do 400/1299-tin na parc. št. 763, njiva v izmeri 1299 m2, obe vpisani v vl. št. 521, k.o.
Vojnik trg.
Izhodiščna cena za zemljišče v skupni
velikosti 66.506 m2 je minimalno 10 EUR/m2
+ DDV po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila. Poleg kupnine za zemljišče
je kupec dolžan v roku 3 let oziroma do
konca leta 2008, vložiti v obliki izgradnje
komunalne infrastrukture sredstva v višini
minimalno 35 EUR/m2.
II. Pogoji prodaje:
2.1. Zgoraj navedene parcele se prodajo
samo skupaj v kompleksu in so s prostorskim planom Občine Vojnik rezervirane za
izgradnjo poslovno obrtne cone.
2.2 Zemljišča se prodajajo z namenom
izgradnje poslovno obrtne cone Arclin Vojnik, ki je bistvena sestavina tega razpisa.
Ponudnik mora predložiti idejno zasnovo pozidave obrtne cone.
2.3. Ponudnik mora predložiti dokazilo o plačani varščini v višini 80,000.000
SIT, na podračun odprt pri UJP št.
01339-0100003082, ki se bo neizbranemu
ponudniku v roku 8 dni po izbiri brezobrestno vrnila.
2.4. Ponudnik je dolžan predložiti izjavo
banke, da bo le-ta podala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
200 mio SIT, še pred sklenitvijo pogodbe o
nakupu teh nepremičnin, če bo ponudnik
izbran.
2.5. Izbrani ponudnik je dolžan predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 200 mio SIT za tri
leta, oziroma drugo ustrezno obliko zavarovanja, ki je enake kvalitete (npr. zastava
nepremičnin) in jo prodajalec sprejme.
2.6. Podpisana izjava ponudnika s katero
se zavezuje, da bo stavbno zemljišče ku-
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pec za gradnjo ustrezno dodatno komunalno opremil. Kupec kompleksa mora pridobiti
vsa potrebna soglasja, projekte in gradbena
dovoljenja za kompletno izgradnjo komunalne opreme na celotnem kompleksu, ki je
predmet prodaje.
Zagotoviti je potrebno kvalitetno izvedbo
v skladu s projekti in pogoji vseh soglasjedajalcev.
2.7. Pri nakupu nepremičnin lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe ki morajo
predložiti dokazilo o registraciji, ki ni starejše
od 30 dni (izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri DURS).
2.8. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (naziv, naslov,
sedež, odgovorno osebo in podpisnika pogodbe, davčno ter matično številko, telefon
in kontaktno osebo).
2.9. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine ter izpolniti in
podpisati vzorčno pogodbo, ki je sestavni
del tega razpisa. Kupnina mora biti navedena v EUR/m2 + DDV, in ne sme biti nižja od
izhodiščne vrednosti nepremičnine. Kupnino
je ponudnik dolžan plačati v roku 8 dni po
podpisu pogodbe na isti podračun. Zemljiškoknjižni prenos nepremičnine se lahko opravi,
ko bo kupnina v celoti plačana.
2.10. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanja
ponudnika ne vodi prisilna uprava.
2.11. Ponudnik mora predložiti dokazilo o
plačanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
2.12. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da pooblaščena oseba ponudnika ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
2.13. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa.
2.14. Rok veljavnosti ponudbe mora biti
30 dni od roka za predložitev ponudbe.
Rok za plačilo kupnine ne sme biti daljši
od 8 dni po podpisu pogodbe.
2.15. Ponudnik mora podpisati izjavo, da
se strinja z določenimi pogoji prodaje, ki so v
razpisu in v razpisni dokumentaciji.
2.16. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo v roku 8 dni od dneva
prejema obvestila o izbiri.
2.17 Ponudnik je dolžan najkasneje do
15. 12. 2006 komunalno opremiti ter usposobiti in ponuditi v prodajo najmanj 2 ha
zemljišč v tem kompleksu.
Občina lahko kadarkoli začeti postopek
brez obrazložitev in brez odškodnine
ustavi.
III. Kriteriji:
3.1. višina ponujene kupnine – 50%,
3.2. program izvedbe kompletne komunalne infrastrukture z izdelavo ﬁnančne konstrukcije projekta – 25%,
3.3. rok dokončanja projekta z razdelanim terminskim planom – 10%,
3.4. kvaliteta idejnih rešitev za izvedbo
predlaganega projekta – 15%.
IV. Rok in naslov predložitve ponudbe
Ponudba mora biti dostavljena na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8, Vojnik, z
oznako »Ponudba za odkup in opremljanje
stavbnega zemljišča v poslovno obrtni coni
Arclin – ne odpiraj«.

Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 19. 12. 2005 do 12.
ure. Odpiranje ponudb bo isti dan ob 13.30
v sejni sobi Občine Vojnik.
V. Dodatne informacije: na sedežu Občine Vojnik v času uradnih ur, telefonske informacije lahko prejmete na tel. 03/780-06-20
(Jelka Gregorc ali Mojca Skale). Razpisna
dokumentacija se lahko prevzame do vključno 14. 12. 2005, vsak delovni dan med 8. in
12. uro, v sredo pa do 16.30 v tajništvu občine. Cena je 10.000 SIT + DDV.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izbiri bodo ponudniki obveščeni najkasneje v roku 15 dni po odpiranju ponudb.
Občina Vojnik
Št. 360-01-22/2005
Ob-34561/05
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto objavlja na podlagi 7.
člena Statuta Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 68/01, 44/02 in 72/05) ter
29., 45. in 47. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS,
št. 12/03 in 77/03)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje:
Del gradbene parcele na območju zazidalnega načrta Mrzla dolina, predvidene za
gradnjo večstanovanjskega objekta z oznako L1 ter gradbena parcela na istem območju, ki je predvidena za gradnjo bloka L2.
Del gradbene parcele za gradnjo bloka
L1 v naravi predstavlja: parc. št. 875/8, travnik v izmeri 1.376 m2; 875/11, travnik v izmeri 217 m2; 883/18, travnik v izmeri 41 m2;
883/21, travnik v izmeri 905 m2 ter 884/11,
travnik v izmeri 397 m2, vse k.o. Šmihel pri
Novem mestu v skupni izmeri 2.936 m2.
Gradbena parcela za gradnjo bloka L2
v naravi predstavlja: parc. št. 875/3, travnik
v izmeri 2.267 m2; 875/5, travnik v izmeri 30 m2; 875/7, travnik v izmeri 2.499 m2;
884/1, travnik v izmeri 466 m2; 893/1, njiva
v izmeri 81 m2; 894/6, njiva v izmeri 2 m2;
ter 903/11, zelenica v izmeri 116 m2; vse
k.o. Šmihel pri Novem mestu v skupni izmeri 5.411 m2.
Namembnost navedenih zemljišč in pogoji za posege v prostor so navedeni in
razvidni iz lokacijske informacije številka
350-06-2743/2005-1905 z dne 17. 10. 2005,
ki je na vpogled pri občinskemu organu.
3. Izhodiščna cena:
Izhodiščna cena za del gradbene parcele
za gradnjo bloka L1 znaša na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke na dan 30. 11. 2005 14.500 SIT/m2
oziroma skupaj 42,572.000 SIT. V izhodiščni
ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
Izhodiščna cena za gradbeno parcelo
za gradnjo bloka L2 znaša na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene
stroke na dan 30. 11. 2005 14.500 SIT/m2
oziroma skupaj 78,459.500 SIT. V izhodiščni
ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
4. Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti za posamezne
nepremičnine, ki so predmet tega zbiranja
ponudb. Kavcijo je potrebno nakazati na podračun pri EZR Mestne občine Novo mesto
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pri UJP, št. 01285-0100015234, obvezno
navesti namen nakazila: kavcija, sklic na
št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim
ponudnikom.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu;
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta;
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe;
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo;
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanjo
posredovati zahtevane podatke.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Mestna občina Novo mesto
sklenila pogodbo najkasneje v roku 7 dni od
prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne
bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo
Mestna občina Novo mesto zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
9. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer, da bo:
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja;
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk;
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte;
– dovolil prekope zemljišča zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali
novega javnega infrastrukturnega omrežja;
– nosil vse stroške eventuelnih prestavitev obstoječih komunalnih vodov;
– nosil vse stroške odprave poškodb,
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju;
– plačal pripadajoči davek na dodano
vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan
Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega
ponudnika bo opravila komisija za vodenje
in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto. V primeru, da bo komisija
ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne more
izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je
mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da po-
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nudbe še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine
Kolikor bodo nepremičnine po tem zbiranju ponudb prodane v letu 2005, mora
izbrani ponudnik kupnino plačati najpozneje
do 30. 12. 2005. V vseh nadaljnjih rokih za
oddajo ponudb je rok za plačilo kupnine 8
dni od sklenitve pogodbe.
Vsa dodatna pojasnila o nepremični
in ostale informacije interesenti dobijo na
Mestni občini Novo mesto, Oddelku za
razvoj, kontaktna oseba Aleš Kuretič, tel.
07/39-39-309.
12. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje gradbenih
parcel do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije.
Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
13. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto:
– za nakup dela gradbene parcele za
gradnjo bloka L1: »Ne odpiraj – ponudba
za nakup dela gradbene parcele – blok L1,
sklic na šifro: 360-01-22/2005«;
– za nakup gradbene parcele za gradnjo
bloka L2 pa: »Ne odpiraj – ponudba za nakup gradbene parcele – blok L2, sklic na
šifro: 360-01-22/2005«.
14. Rok za oddajo ponudb je do vključno
19. 12. 2005 do 10. ure.
Kolikor na podlagi objavljenega javnega
zbiranja ponudb Mestna občina Novo mesto
ne bo prodala predmetnih nepremičnin, lahko zainteresirani ponudniki oddajo ponudbo
za nakup navedenih nepremičnin, v skladu
z določili predmetnega javnega zbiranja ponudb, do vključno vsakega 15. v mesecu (in
sicer je prvi naslednji rok 15. 1. 2006, zadnji
rok pa je 15. 5. 2006).
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-12-1/2005
Ob-34562/05
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje
Nepremičnina parc. št. 202, neplodno, v
izmeri 4064 m2, k.o. Kandija, ki je namenjena za pozidavo s stanovanjsko-poslovnim
objektom z garažno hišo, ter ureditvi zelenih, rekreativnih, parkovnih površin.
Za predvideno prostorsko ureditev je
potrebno pripraviti občinski lokacijski načrt
(OLN), kar je določeno s Programom priprave za občinski lokacijski načrt stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva (UradnI list RS,
št. 106/05).
Na nepremičnini sta locirana začasna
objekta – kioska, ki sta jih bivša najemnika
v skladu z najemno pogodbo dolžna odstraniti.
3. Izhodiščna cena
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Izhodiščna cena nepremičnine parc. št.
202, neplodno, v izmeri 4064 m2, k.o. Kandija, na podlagi cenitve sodnega cenilca in
izvedenca gradbene stroke na dan 30. 11.
2005 znaša 47,662.592 SIT, pri čemer m2
znaša 11.728 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
4. Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. Ponudniki morajo plačati kavcijo v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenjeni pogodbi z izbranim najugodnejšim
ponudnikom.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis
iz registra Davčne uprave RS, ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega
dokumenta,
– pravne osebe morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa, podpisnika pogodbe,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene s cenitvijo,
– dokazilo o plačani kavciji.
7. Kolikor ponudnik želi, da pogodbo
poleg njega sklene še druga pogodbena
stranka, mora to navesti v prijavi in zanjo
posredovati zahtevane podatke.
8. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Mestna občina Novo mesto
sklenila pogodba najkasneje v roku 7 dni od
prejema obvestila. Če izbrani ponudnik ne
bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo
Mestna občina Novo mesto zadržala njegovo kavcijo in sklenila pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
9. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer da bo:
– ﬁnanciral izdelavo občinskega lokacijskega načrta (OLN) v skladu s programom
priprave za občinski lokacijski načrt stanovanjsko-poslovni objekt Jakčeva (Uradni list
RS, št. 106/05),
– brezplačno prenesel v last občine vse
površine, ki bodo z določili občinskega lokacijskega načrta, opredeljene kot javne
površine,
– nosil stroške parcelacije zemljišč v
skladu z občinskim lokacijskim načrtom,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev objekta na
že zgrajene ali nove komunalne naprave
in objekte,
– zgradil in ﬁnanciral vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– nosil stroške morebitne prestavitve obstoječega infrastrukturnega omrežja in vse

druge stroške v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– plačal davek na dodano vrednost,
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe ali za overitev zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo,
– nosil vse stroške v zvezi z realizacijo
občinskega lokacijskega načrta (OLN).
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena.
O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto. V primeru, da bo
komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb
ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Rok za plačilo kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
najkasneje do 30. 12. 2005 (navedeno velja
za ponudbe, ki bodo oddane na prvem roku
za oddajo ponudb 19. 12. 2005).
Pri vseh nadaljnjih rokih za oddajo ponudb, navedenih v drugem odstavku 15.
točke predmetnega javnega zbiranja ponudb, bo izbrani ponudnik dolžan kupnino
plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe.
12. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostalih informacijah interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, Oddelek
za razvoj, kontaktna oseba Tatjana Kužnik,
tel. 07/39-39-293 ali na tel. 07/39-39-290 in
07/39-39-292.
13. Mestna občina Novo mesto lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Prav
tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
14. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto, z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za
nakup nepremičnine – Jakčeva«.
15. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele na naslov Mestne občine Novo mesto do vključno 19. 12. 2005 do 10. ure.
Kolikor na podlagi objavljenega javnega
zbiranja ponudb občina v letu 2005 ne bo
prodala predmetne nepremičnine, zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbo za
nakup navedene nepremičnine v skladu z
določili predmetnega javnega zbiranja ponudb do vključno vsakega 15. v mesecu (in
sicer prvi naslednji rok je 15. 1. 2006, 15. 2.
2006, 15. 3. 2006, 15. 4. 2006 in zadnji rok
za oddajo ponudb je 15. 5. 2006).
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Mestna občina Novo mesto
Št. 465-02-11/2004
Ob-34563/05
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, na podlagi 7. člena Statuta Mestne
občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01
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in 44/02) in 29., 45. in 47. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Navedba prodajalca: Mestna občina
Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo
mesto.
2. Predmet prodaje: nepremičnine, navedene v tabeli:
Gradbena
parcela

1

2

Parc. št.

Kultura

995/6

gozd

994/6

travnik 5

prodala predmetnih nepremičnin, zainteresirani ponudniki lahko oddajo ponudbo za
nakup navedenih nepremičnin v skladu z
določili predmetnega javnega zbiranja ponudb do vključno vsakega 15. v mesecu (in
sicer prvi naslednji rok je 15. 1. 2006, 15. 2.
2006, 15. 3. 2006, 15. 4. 2006 in zadnji rok
za oddajo ponudb je 15. 5. 2006).
7. Ponudniki morajo plačati kavcijo v
višini 10% izhodiščne cene nepremičnine.
Kavcijo je potrebno nakazati na podračun
pri EZR Mestne občine Novo mesto pri UJP,
Izmera
(m2)

Skupna izmera
(m2)

Izhodiščna
cena
(SIT)

533

854

10,989.042

835

10,705.338

79

gozd 1

242

995/7

gozd

386

994/7

travnik 5

355

gozd 1
vse k.o. Gotna vas.
Osnovna namenska raba prostora in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacijske informacije za gradnjo objektov oziroma izvajanje
drugih del na zemljiščih ali objektih, št.
350-06-1711/2005-1905, z dne 1. 7. 2005,
ki je na vpogled pri občinskem organu.
Na navedenih nepremičninah je možna
gradnja v skladu z določili Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto
(izven mestnega jedra) in predmestna središča (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95,
41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00,
49/01, 69/02, 92/02 in 49/05).
Nepremičnine se nahajajo na območju,
ki ga je občina komunalno opremila v skladu z določili nekdanjega zazidalnega načrta Regrške košenice in zajema: cestno,
vodovodno, kanalizacijsko, n.n. električno
omrežje, telefonsko omrežje.
3. Izhodiščna cena:
– izhodiščna cena nepremičnin parc. št.
995/6, gozd, v izmeri 533 m2, parc. št. 994/6,
travnik 5, v izmeri 79 m2, gozd 1, v izmeri
242 m2, vse k.o. Gotna vas, označene kot
gradbena parcela 1, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke
na dan 30. 11. 2005 znaša 10,989.042 SIT;
– izhodiščna cena nepremičnin parc.
št. 995/7, gozd, v izmeri 386 m2, parc. št.
994/7, travnik 5, v izmeri 355 m2, gozd 1,
v izmeri 94 m2, k.o. Gotna vas, označene
kot gradbena parcela 2, na podlagi cenitve sodnega cenilca in izvedenca gradbene stroke na dan 30. 11. 2005 znaša
10,705.338 SIT.
V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost.
4. Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina
Novo mesto, Novi trg 6, 8000 Novo mesto,
z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup
parcele na Regrških košenicah«.
6. Rok za oddajo ponudb
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
prispele na naslov Mestne občine Novo mesto do vključno 19. 12. 2005 do 10. ure.
Kolikor na podlagi objavljenega javnega
zbiranja ponudb občina v letu 2005 ne bo
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št. 01285-0100015234, obvezno navesti namen nakazila: kavcija, sklic na št. 3112.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku
vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni po
sklenitvi pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
8. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje dokumente:
– pravne osebe morajo k vlogi priložiti
izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti
starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz sodnega registra Davčne uprave RS,
ﬁzične osebe potrdilo o državljanstvu,
– ﬁzične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa,
– pravne osebe: naziv in sedež, davčno
številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– ponujeno ceno – pri tem lahko ponudnik navede višjo ceno od izhodiščne cene
določene v tabeli,
– dokazilo o plačani kavciji,
– kolikor želi, da pogodbo poleg njega
sklene še druga pogodbena stranka, to navedel v prijavi in za njo posredoval zahtevane podatke.
9. Ponudnik lahko odda ponudbo za nakup nepremičnin parc. št. 995/6 in 994/6,
k.o. Gotna vas, ki so opredeljene kot gradbena parcela 1, oziroma za nakup nepremičnin parc. št. 995/7 in 994/7 iste k.o., ki so
opredeljene kot gradbena parcela št. 2.
V primeru, da je ponudnik zainteresiran
za nakup nepremičnin, ki so opredeljene
kot gradbena parcela 1 in gradbena parcela
2, mora v ponudbi jasno navesti, za katero
gradbeno parcelo oddaja ponudbo in ali se
v primeru, da za to gradbeno parcelo ne bo
izbran kot najugodnejši ponudnik, njegova
ponudba lahko obravnava tudi kot ponudba
za nakup druge gradbene parcele, pri čemer
mora v ponudbi navesti ceni za vsako gradbeno parcelo posebej.
10. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Mestna občina Novo mesto
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sklenila pogodbo najkasneje v roku 7 dni
od prejema obvestila. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku,
Mestna občina Novo mesto zadrži njegovo
kavcijo in podpiše pogodbo z naslednjim
najugodnejšim ponudnikom.
11. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel
tudi naslednje obveznosti, in sicer da bo:
– nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja,
– sam pridobil tehnično dokumentacijo in
gradbeno dovoljenje za posege na nepremičnini, ki je predmet te pogodbe,
– zgradil objekt s priključki na komunalne
naprave in izvedel zunanjo ureditev – vse v
skladu z gradbenim dovoljenjem,
– plačal elektroenergetski prispevek v
odvisnosti od moči vhodnih varovalk,
– plačal pristojnim komunalnim organizacijam prispevke za priključitev na že zgrajene ali nove komunalne naprave in objekte,
– zgradil in ﬁnanciral vse priključke na
obstoječe ali nove komunalne naprave in
objekte v skladu s pogoji soglasodajalcev,
– dovolil prekope nepremičnine zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega
oziroma novega infrastrukturnega omrežja,
– nosil vse stroške odprave poškodb, v
kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju,
– plačal davek na dodano vrednost za
ceno zemljišča,
– plačal stroške notarja za overitev pogodbe ali za overitev zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v
zemljiško knjigo.
12. Kupnina in rok plačila kupnine
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati
najkasneje do 30. 12. 2005 (navedeno velja
za ponudbe, ki bodo oddane na prvem roku
za oddajo ponudb 19. 12. 2005).
Pri vseh nadaljnjih rokih za oddajo ponudb, navedenih v drugem odstavku 15.
točke predmetnega javnega zbiranja ponudb, bo izbrani ponudnik dolžan kupnino
plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe.
13. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena.
O najugodnejšem ponudniku bo odločal
župan Mestne občine Novo mesto. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja in
upravljanja s stvarnim premoženjem Mestne občine Novo mesto. V primeru, da bo
komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb
ne more izbrati najboljšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
14. Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah in ostale informacije interesenti dobijo na Mestni občini Novo mesto, Oddelek
za razvoj, kontaktni osebi Tatjana Kužnik,
tel. 07/39-39-293 ali na tel. 07/39-39-290 in
07/39-39-292.
15. Mestna občina Novo mesto lahko postopek prodaje nepremičnin ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrne plačane kavcije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.
Mestna občina Novo mesto
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Ob-34458/05
Na podlagi 23. člena Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj v najem (Ur.
l. RS, št. 14/04 in 34/04) in javnega razpisa
za dodelitev neproﬁtnih stanovanj v najem,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
93/05 z dne 21. 10. 2005 in na oglasni deski
Občine Postojna z dne 21. 10. 2005 ter na
podlagi ugotovitev komisije o utemeljenosti
vseh prispelih vlog, župan Občine Postojna
objavlja
prednostno listo
upravičencev za dodelitev neproﬁtnih
stanovanj v najem

Prosilec/ka

Ulica

Št. pošte

Pošta

Točkovanje

Radić Slađana

Tržaška c. 35

6230

Postojna

500

Črnigoj Darja

Tomšičeva ul. 25

6230

Postojna

460

Šabec Matej

Rakulik 8

6225

Hruševje

440

Mitrović Biljana

Ul. 1. maja 14

6230

Postojna

420

Todorov Vesna

Dilce 20

6230

Postojna

410

Bogdan Semir

Kidričevo nas. 17

6230

Postojna

390

Cafuta Đurđica

Ljubljanska c. 30

6230

Postojna

390

Šorli Tomaž

Bukovje 41 a

6230

Postojna

390

Mitrović Stanoje

Ul. 1. maja 14

6230

Postojna

390

Rebula Boris

Kidričevo nas. 18

6230

Postojna

390

Ogrešević Mirsada

Ljubljanska c. 29

6230

Postojna

390

Kosić Garić Dragana

C. v Staro vas 1

6230

Postojna

390

Ibrišimović Hadis

Pivška ul. 2

6230

Postojna

390

Gašperšič Sara

Prešernova 8

6230

Postojna

370

Dakić Dijana

Pod kolodvorom 6

6230

Postojna

370

Harbaš Admira

Ul. Padlih borcev 10

6258

Prestranek

370

Handanović Gerhard

Ljubljanska c. 30

6230

Postojna

370

Mitrović Vid

Ul. 1. maja 14

6230

Postojna

370

Jozić Mirjana

Tržaška c. 34a

6230

Postojna

365

Bendra Zoran

Ljubljanska c. 35

6230

Postojna

365

Pavlović Olivera

Stjenkova ul. 2

6230

Postojna

360

Mujagić Esma

Ljubljanska c. 25

6230

Postojna

360

Pavlovčič Tanja

C. v Staro vas 1

6230

Postojna

360

Della Bernardina Anna

Volaričeva ul. 42

6230

Postojna

360

Simić Jasna

Pivška ul. 3

6230

Postojna

340

Jocić Nebojša

Pivška ul. 1

6230

Postojna

340

Glamočić Svetlana

Kjuhova ul. 9

6230

Postojna

330

Čuk Katja

Nova vas 1a

6230

Postojna

330

Jocić Nenad

Pivška ul. 5

6230

Postojna

330

Furlan Mateja

Kraigherjeva ul. 10

6230

Postojna

330

Kehonjić Emin

Ul. Vilka Kledeta 3

6230

Postojna

330

Furlan Mojca

Vojkova ul. 5

6230

Postojna

320

Terstena Haxhere

Planina 104

6232

Planina pri Rakeku

310

Bate Borislava

Stjenkova ul. 4

6230

Postojna

290

Španić Slavka

Pivška ul. 5

6230

Postojna

290

Zec Cvetka

Pivška ul. 1a

6230

Postojna

280

Može Irma

Pivška 1a

6230

Postojna

280

Metikoš Veljko

Ljubljanska c. 28

6230

Postojna

280
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Ulica
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Št. pošte

Pošta

Točkovanje

Ul. 1. maja 18

6230

Postojna

280

Pivška ul. 4

6230

Postojna

270

Djukić Danijela

Prekomorskih br. 10

6230

Postojna

260

Turk Silvo

Predjama 43

6230

Postojna

260

Bošković Ramo

Ul. Prekomorskih br. 6

6230

Postojna

250

Ravlić Anto

Ljubljanska c. 35

6230

Postojna

250

Rener Renato

Kidričevo nas. 10

6230

Postojna

240

Berbić Hajrudin

Ljubljanska c. 35

6230

Postojna

240

Bačić Nedeljko

Pretnerjeva ul. 5

6230

Postojna

230

Čančar Mladen

C. v Staro vas 5

6230

Postojna

230

Hoxha Aferdita

Ul. 1. maja 18

6230

Postojna

230

Bajc Vesna

Hrenovice 25

6230

Postojna

190

Rebec Ines

Rožna ul. 8

6230

Postojna

190

Fertič Krsto

Zalog 40

6230

Postojna

190

Vuković Toda

Kidričevo nas. 9

6230

Postojna

160

Molk Denis

Kolodvorska c. 20

6230

Postojna

120

Vsi udeleženci razpisa bodo prejeli
ustrezno odločbo, na katero imajo možnost
pritožbe, zato bo seznam dokončnih upravičencev, ki jim bodo zagotovljena neproﬁtna
stanovanja, objavljen po rešitvi morebitnih
pritožb.
Seznam dokončnih upravičencev do stanovanja bo objavljen v Uradnem listu RS, na
spletni strani Občine Postojna in na oglasni
deski v občinski stavbi.
Občina Postojna
Ob-34095/05
Likvidacijski upravitelj GEA-SOL d.o.o.,
Ljubljana – v likvidaciji, odvetnik Brane Gorše iz Ljubljane, Cesta v Gorice 8, Ljubljana,
v skladu s sklepom Okrožnega sodišča v
Ljubljani Srg 2005/08050 objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Na podlagi sklepa ustanoviteljev je
začet postopek likvidacije Geqa-sol d.o.o.,
Ljubljana, Brnčičeva 13.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan odvetnik Brane Gorše, Cesta v Gorice
8, Ljubljana.
3. Informacije dobe upravičene osebe na
tel. 01/256-38-18.
poziv upnikom in dolžnikom
4. Likvidacijski upravitelj poziva upnike,
da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu
upravitelju na naslov likvidacijskega upravitelja, Brane Gorše p.p. 313, 1002 Ljubljana,
v roku enega meseca od dneva objave tega
poziva v Uradnem listu RS. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki dokazujejo obstoj in
višino terjatve.
5. Dolžnike se poziva, da takoj poravnajo
svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
GEA-SOL d.o.o., Ljubljana – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj
Ob-34097/05
Krklec Jožica s.p., zaključna dela v gradbeništvu in slikopleskarstvo, Strma ulica 1,
3250 Rogaška Slatina zaradi invalidske
upokojitve preneha z dejavnostjo z dne
31. 12. 2005.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2005
Ob-34418/05
Pravila Sindikata družbe Gaber Trgovina in storitve, d.o.o., s sedežem Masljeva 4, 1230 Domžale, se hranijo pri Upravni enoti Domžale pod zaporedno številko
101-3/2005. Za identiﬁkacijo se določi matična številka 2076365.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-99/2005-12
Ob-34042/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 28. 11. 2005
na podlagi priglasitve koncentracije izdal
odločbo, s katero je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
99/04; ZPOmK) odločil, da je priglašena
koncentracija družb ABN AMRO Capital Italian Buy-Out Fund B.V., Gustav
Mahlerlaan 10, 1082PP Amsterdam, Nizozemska, in Bianchi Vending S.p.A.,
Corso Africa 9, 240490 Vedellino (BG),
Italija, skladna s pravili konkurence in da ji
ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK, s področij
ﬁnančnih storitev ter prodaje naprav za nakup tople in hladne pijače in hrane (»vending machines«), naj bi nastala na podlagi
pogodbe družbenikov z dne 19. 10. 2005
in pogodbe o prodaji delnic družbe Bianchi
Vending S.p.A. z dne 20. 10. 2005. Na podlagi navedenih pogodb bo družba AAC Italian BOF 2005 B.V., sicer del ﬁnančne sku-

pine ABN AMRO, pridobila izključni nadzor
nad družbo Bianchi Vending S.p.A. – družbo
mati Bianchi skupine.
Urad je ugotovil, da so v koncentraciji
neposredno udeleženi in z njima povezane družbe dejavne na različnih upoštevnih
trgih, ki med seboj niso neposredno povezani, in da združevanje dejavnosti v okviru
priglašene koncentracije ne bo povzročilo
nevarnosti ustvarjanja oziroma krepitve prevladujočega položaja, kar bi lahko imelo za
posledico izločitev ali bistveno zmanjšanje
učinkovite konkurence na upoštevnih trgih
v Republiki Sloveniji. Koncentracija je tako
skladna s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-97/2005-6
Ob-34096/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence je na podlagi priglasitve koncentracije dne 28. 11. 2005 izdal odločbo,
v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence odločil, da je koncentracija družb Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana (Jata Emona
d.d.), in Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1,
6257 Pivka (Pivka perutninarstvo d.d.),
skladna s pravili konkurence in da ji Urad
ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
pogodb o prodaji delnic družbe Pivka perutninarstvo d.d. Na podlagi teh pogodb je
družba Jata Emona d.d. postala lastnica
57,37% kapitalskega deleža družbe Pivka
perutninarstvo d.d. Glede na podatke iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad
ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti
koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-98/2005-6
Ob-34245/05
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence je na podlagi priglasitve koncentracije dne 1. 12. 2005 izdal odločbo, v kateri
je skladno s tretjim odstavkom 38. člena
Zakona o preprečevanju omejevanja kon-
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kurence odločil, da je koncentracija družb
Pomurka mesna industrija d.d., Murska
Sobota, Panonska 11, 9000 Murska Sobota, in Prašičereja Podgrad d.d., Podgrad 38, 9250 Gornja Radgona, skladna
s pravili konkurence in da ji Urad ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla na podlagi
Pogodbe o prodaji delnic družbe Prašičereja Podgrad d.d., sklenjene med družbo
Pomurka MI d.d. kot kupcem ter Prašičerejo
Podgrad d.d. in Ivanom Mlinaričem kot prodajalcem. Na podlagi te pogodbe je družba
Pomurka MI d.d. lastnica 100% kapitalskega deleža družbe Prašičereja Podgrad d.d.
Glede na podatke iz priglasitve in drugih
dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da v
zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-102/2005-3
Ob-34558/05
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, je 2. 12. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo,
s katero je skladno s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Ur. l. RS, št. 99/04; ZPOmK)
odločil, da je priglašena koncentracija družb
Mittal Steel Company N.V., Hofplein 20,
3032 AC Rotterdam, Nizozemska, in Krivorizhsky Ore Mining Company and Steel
Works »Kryvorizhstal«, 1 Ordzhonikidze,
Kriviy Rig, Dnepropetrovsk oblast, 50095
Ukrajina, skladna s pravili konkurence in da
ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija v smislu druge alinee drugega odstavka 11. člena ZPOmK, s področja jeklarske industrije, bo nastala na
podlagi Pogodbe o prodaji in nakupu delnic javne delniške družbe Kryvorizhstal,
sklenjene 28. 10. 2005 med družbo Mittal
Steel Germany GmbH, Vohwinkelstraße
107, 47137 Duisburg, Nemčija, sicer odvisno družbo Mittal Steel Company N.V., in
Ukrajinskim skladom državnega premoženja, 18/9 Kutuzova, Kyiv 01133, Ukrajina.
Na podlagi navedene pogodbe bo družba
Mittal Steel Company N.V. – družba mati
Mittal skupine, pridobila nadzor nad družbo
Kryvorizhstal.
Urad je ugotovil, da priglašena koncentracija ne bo povzročila zmanjšanja ali
onemogočanja učinkovite konkurence na
upoštevnih trgih in je tako skladna s pravili
konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-34414/05
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, As, MM Marketing magazin, Golden
drum magazine, Družinski delničar, Graﬁčar, DELO FAX, VEČ.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja Delo, d.d. najmanj 5% delež: Pivovarna Laško, d.d. – 24,99%, KD Holding, d.d.
– 19,99%, Slovenska odškodninska družba,
d.d. – 11,72%, Infond ID, d.d. – 9,17%, Maksima ID, d.d. – 7,80%, Kapitalska družba,
d.d. – 6,17%.
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Imena članov nadzornega sveta Delo
d.d.: Robert Šega (predsednik), Tomaž Kuntarič (namestnik predsednika), Ženja Leiler
Kos (namestnica predsednika), Milan Grad,
Tone Turnšek.

Objave
gospodarskih družb
Ob-34114/05
Preklic
Družba Noviforum programska oprema
in mediji d.o.o., Stegne 31, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Noviforum d.o.o.) je v
Uradnem listu RS dne 18. 2. 2005 in 2. 12.
2005 objavila obvestilo o vložitvi delitvenega
načrta, na podlagi katerega naj bi prišlo do
oddelitve dveh novih družb od družbe Noviforum d.o.o., v sodni register.
Zaradi začasne ustavitve aktivnosti v
zvezi z oddelitvijo družba Noviforum objavlja, da do vložitve delitvenega načrta ni prišlo oziroma je tega družba umaknila.
Direktor družbe
Ob-34686/05
Na podlagi določil ZTVP-1 (Ur. l. RS,
št. 56/99 s spremembami in dopolnitvami)
družba Unitas armature, d.d. objavlja naslednje sporočilo: v skladu s 520. členom
Zakona o gospodarskih družbah je uprava
družbe dne 5. 12. 2005 pri pristojnem sodišču vložila predlog za vpis pripojitve družbe
Unitas armature, d.d. k družbi Kovina, kovinsko predelovalno podjetje, d.d.
Unitas armature, d.d.

zavarovanje, če terjatve v šestih mesecih
po objavi prijavijo, kolikor ne bi mogli biti
poplačani.
Slikar Nova d.o.o.
direktor družbe
Letonja Vojko, gr. inž.
Ob-34380/05
Delničarji družbe Agroservis d.d., Kroška ulica 58, Murska Sobota, so na skupščini delničarjev dne 10. 11. 2005, sprejeli
sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša
378,575.000 SIT zmanjša z umikom 35.840
lastnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000
SIT za delnico, ki jih je družba pridobila kot
lastne delnice, torej v skupni nominalni vrednosti 35,840.000 SIT, tako da osnovni kapital
po zmanjšanju znaša 342,735.000 SIT. Ker
so bile lastne delnice pridobljene v breme rezerv za lastne deleže, se po tretjem odstavku
356. člena ZGD zmanjšanje osnovnega kapitala opravi po poenostavljenem postopku.
Delničarji družbe Agroservis d.d., so
na skupščini delničarjev dne 28. 11. 2005,
skladno z določbo četrtega odstavka 173.
člena ZGD sprejeli sklep, da se osnovni
kapital družbe Agroservis d.d., zmanjša za
znesek 35.000 SIT, kot razliko nastalo zaradi zaokroževanja števila delnic, tako, da
osnovni kapital družbe Agroservis d.d., po
zmanjšanju znaša 342,700.000 SIT.
Glede na določbo 350. člena ZGD družba Agroservis d.d., opozarja upnike, katerih
terjatve so nastale pred objavo vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala v register,
da se jim bo dalo zavarovanje, če terjatve v
šestih mesecih po objavi prijavijo, kolikor ne
bi mogli biti poplačani.
Agroservis d.d.
Jožef Cigüt, direktor

Sklici skupščin
Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Št. 3/05
Ob-34112/05
Skupščina družbe Slikar Nova d.o.o., s
sedežem Maribor, Prešernova ulica 026a,
je dne 5. 7. 2005 soglasno sprejela
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe
ter pozvala upnike z objavo kot sledi:
Osnovni kapital družbe, ki je doslej znašal 2,692.308 SIT, se zmanjša za nominalno vrednost poslovnega deleža družbenika
Slikar podjetje za slikarstvo, pleskarstvo,
trgovino in inženiring d.d., Prešernova 26A,
Maribor, ki izstopi iz družbe ter je znašal
592.308 SIT in tako poslej znaša 2,100.000
SIT. Z dnem vpisa izstopa družbenika preneha njegov poslovni delež ter vse s tem
deležem povezane pravice in obveznosti.
Skladno z določilom 454. člena ZGD pozivamo upnike, da se zglasijo na sedežu
družbe in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala. Družba bo upnikom, ki ne bodo soglašali z zmanjšanjem
osnovnega kapitala, poravnala zahtevka
oziroma zagotovila varščino.
Upnikom, katere terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v register bo družba zagotovila

Ob-34444/05
Preklic
Uprava družbe Javno podjetje Elektrogospodarstvo Slovenije – razvoj in inženiring
d.d., Maribor, Vetrinjska ulica 2, na podlagi zahtevka edinega delničarja – Republike
Slovenije z dne 5. 12. 2005, preklicuje skupščino delničarjev družbe, ki jo je sklicala za
dne 12. 12. 2005 ob 14. uri na sedežu družbe v Mariboru, Vetrinjska ulica 2, z objavo v
Uradnem listu RS, št. 99-101, z dne 11. 11.
2005, Ob-30544/05.
O novem datumu skupščine delničarjev
družbe bodo delničarji ustrezno obveščeni.
Javno podjetje
Elektrogospodarstvo Slovenije –
razvoj in inženiring d.d., Maribor
direktor
Dragomir Peklar, univ. dipl. org. dela
Ob-34847/05
Popravek
V sklicu 12. seje skupščine Javnega podjetja Uradni list Republike Slovenije d.o.o.,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 105/05
z dne 23. 11. 2005, Ob-31935/05, se čas
začetka seje skupščine pravilno glasi: »ob
10. uri«.
Javno podjetje
Uradni list Republike Slovenije d.o.o.
direktorica
Erika Trojer
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Ob-34043/05
Na podlagi določila 283. in 286. člena
ZGD – UPB1 (Ur. l. RS, št. 15/05) ter določila 18. člena Statuta družbe IMP Tovarne armatur d.d., Ljubljanska cesta 43, Ivančna
Gorica, uprava – direktor družbe sklicuje
12. redno skupščino,
ki bo 12. 1. 2006, ob 12. uri, v poslovnih
prostorih (sejni sobi) na sedežu družbe v
Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta 43, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Marjan Kotar.
2. Statusno preoblikovanje družbe IMP
Tovarne armatur iz delniške družbe v družbo
z omejeno odgovornostjo.
Predlogi sklepov:
2.1 Družba IMP Tovarna armatur, proizvodnja in servis industrijskih armatur, s
sedežem v Ivančni Gorici, Ljubljanska cesta
43, se iz delniške družbe statusno preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo.
Osnovni kapital delniške družbe v višini
297,530.000 SIT se v celoti preoblikuje v
osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo in znaša 297,530.000 SIT.
2.2 Spremeni se ﬁrma družbe tako, da
odslej glasi: IMP Armature, izdelava in servis industrijskih armatur, d.o.o., skrajšana
ﬁrma pa IMP Armature d.o.o. Sedež in poslovni naslov družbe ostaneta ista.
2.3 Dejavnost družbe je:
25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz
gume;
28.520 Splošna mehanična dela;
29.130 Proizvodnja pip in ventilov;
33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje;
51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov;
51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi
proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje;
51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi
proizvodi;
51.870 Trgovina na debelo z drugimi
stroji in napravami za industrijo, trgovino,
navigacijo;
51.900 Druga trgovina na debelo;
52.461 Trgovina na drobno s kovinskimi
izdelki;
52.462 Trgovina na drobno z barvami,
laki in drugimi kemičnimi sredstvi;
52.463 Trgovina na drobno z gradbenim
materialom;
70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v
najem;
74.120 Računovodske, knjigovodske in
revizijske dejavnosti, davčno svetovanje;
74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje;
74.204 Drugo projektiranje in tehnično
svetovanje;
74.851 Prevajanje;
74.853 Druga splošna tajniška opravila;
74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
2.4 Delnice z nominalno vrednostjo
1.000 SIT se spremenijo v poslovne deleže
v enaki nominalni vrednosti tako, da nominalna vrednost delnic vsakega delničarja
predstavlja njegov osnovni delež v družbi z omejeno odgovornostjo, kakor je razvidno iz evidence delničarjev, vodene pri

KDD, na dan skupščine. Delničarji, ki do
dneva skupščine niso zagotovili dovolj delnic (najmanj 14) za pridobitev vsaj enega
osnovnega vložka, ki mora imeti z zakonom
predvideno minimalno vrednost 14.000 SIT,
se izplača primerna denarna odpravnina v
višini 800 SIT za eno delnico. Tako prevzete delnice se spremenijo v lastni poslovni
delež družbe.
2.5 Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register preneha mandat vsem članom nadzornega sveta.
2.6 S funkcije direktorja delniške družbe
se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register razreši Marjan Kelvišar, z istim dnem
pa se za direktorja družbe z omejeno odgovornostjo za nedoločen čas imenuje Marjan
Kelvišar.
Direktor družbe zastopa družbo posamično in neomejeno.
3. Sprejem družbene pogodbe družbe
IMP Armature d.o.o.
Predlog sklepa:
3.1 Skupščina sprejema družbeno pogodbo družbe IMP Armature d.o.o. v obliki
in vsebini, kot je priložena k temu sklepu in
se uporablja od dneva vpisa preoblikovanja
družbe v sodni register.
3.2 Z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register preneha veljati in se uporabljati statut delniške družbe IMP Tovarne armatur,
medtem ko notranji akti družbe ostanejo še
naprej v veljavi in se uporabljajo kot akti
družbe z omejeno odgovornostjo.
4. Vprašanja in pobude delničarjev.
I. Priloga k tretji točki dnevnega reda 12.
redne skupščine, dne 12. 1. 2006.
Izjava družbe IMP Tovarne armatur d.d.,
v zvezi s preoblikovanjem družbe:
V sklicu 12. redne skupščine delničarjev
IMP Tovarne armatur d.d., ki bo dne 12. 1.
2006 je v 3. točki dnevnega reda predvideno odločanje o statusnem preoblikovanju iz delniške družbe v družbo z omejeno
odgovornostjo. Kolikor bo sklep skupščine
sprejet z večino najmanj 9/10 osnovnega
kapitala, bo sklep skupščine o preoblikovanju veljaven.
Zato na podlagi četrtega odstavka 542.
člena ZGD družba IMP Tovarna armatur d.d.
podaja naslednjo izjavo:
Družba IMP Tovarna armatur d.d., v skladu s četrtim odstavkom 542. člena ZGD
vsem tistim delničarjem IMP Tovarne armatur d.d., ki bodo nasprotovali preoblikovanju
delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo in bodo hkrati imetniki delnic IMP
Tovarna armatur d.d. od dneva objave sklica
skupščine dalje, ponuja odškodnino oziroma
primerno denarno odpravnino (v nadaljevanju: odpravnina).
Odpravnina v višini 800 SIT za 1 delnico
IMP Tovarne armatur d.d. bo navedenim
delničarjem ponujena na zapisnik, s podpisom katerega bodo delničarji sprejeli to
ponujeno odpravnino.
II. Gradivo za vsako točko dnevnega
reda, s predlogi za sprejemanje sklepov,
vključno z besedilom predlagane družbene
pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo
je na vpogled na sedežu družbe, Ljubljanska 43 v Ivančni Gorici, od dneva objave
sklica skupščine dalje, vsak delovni dan od
12. do 15. ure. Izjava družbe po četrtem
odstavku 542. člena ZGD v zvezi s 3. točko
dnevnega reda je objavljena kot priloga tega
sklica skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
odločajo delničarji ali njihovi pooblaščenci.
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Glasuje se osebno oziroma po pooblastilu s pomočjo t.i. glasovalne tablice, ki
jo delničarji oziroma pooblaščenci prejmejo
ob vstopu v prostor, kjer bo potekala skupščina.
Pooblastilo za zastopanje na skupščini
mora biti pisno.
Delničarji ali njihovi pooblaščenci morajo
svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti
upravi – direktorju družbe na sedežu družbe
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Prijave so pravočasne, če na sedež družbe prispejo do vključno 9. 1. 2006.
IMP Tovarna armatur d.d.
direktor
Marjan Kelvišar
Ob-34669/05
Na podlagi 26. točke Statuta delniške
družbe Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor,
Tržaška cesta 39, uprava družbe sklicuje
13. sejo skupščine
družbe Koloniale Veletrgovina d.d.,
Maribor,
ki bo 9. januarja 2006 ob 12. uri v prostorih družbe Koloniale Veletrgovina d.d.,
Maribor, Tržaška c. 39.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti, imenovanje predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, imenuje se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta, predstavnikov delničarjev.
Predlog sklepa: ugotovi se, da so člani nadzornega sveta, Barbara Kürner Čad,
Melita Malgaj, Slobodan Lazarevski, Željko
Černe, Ciril Novinec in Borut Celan, podali pisne, nepreklicne odstopne izjave, na
podlagi katerih odstopajo z mesta članov
nadzornega sveta v družbi Koloniale Veletrgovina d.d. Maribor.
Za nove člane nadzornega sveta, predstavnike delničarjev, se izvolijo:
1. Tomaž Janežič, Bilečanska 5, Ljubljana,
2. Ludvik Lobnik, Strma ulica 16, Hoče,
3. Miha Nevenkič, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
4. Anton Tropenauer, Lešane 51a, Apače.
Novoizvoljenim članom nadzornega sveta prične teči mandat z dnem imenovanja na
skupščini in traja 4 leta.
4. Razno.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi pri
KDD v Ljubljani, deset dni pred zasedanjem
skupščine in ki se pisno prijavijo osebno ali
priporočeno pošiljko dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Za udeležbo na skupščini se ﬁzične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz
sodnega registra.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v
pisni obliki posredovani upravi v roku sedem
dni po objavi tega sklica.
Glasuje se osebno ali po pooblaščencu
oziroma zastopniku, in sicer na podlagi gla-
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sovnic, ki jih prejmejo udeleženci ob vstopu v prostor zasedanja, razen za 1. točko
dnevnega reda, o kateri se odloča z javnim
glasovanjem z dvigom rok.
Prostor bo odprt od 11.30 dalje. Če
skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo
ponovno zasedanje istega dne ob 13. uri
v istem prostoru. Ob ponovnem sklicu bo
skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Koloniale Veletrgovina d.d., Maribor
uprava družbe

Zavarovanja
SV 1562/2005
Ob-34677/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1562/2005 z dne
1. 12. 2005, je enosobno stanovanje št.
13/S, v izmeri 44,07 m², v bloku v Framu,
Fram 78A, ki stoji na parc. št. 246/13 k.o.
Fram, solast Božnik Mateje in Božnik Mitje,
obeh stan. Fram 78A, na temelju prodajne
pogodbe z dne 28. 2. 2002, zastavljeno v
korist Bank Austrie Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.300 CHF
s pp, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju BS za CHF na dan plačila.
SV 1580/2005
Ob-34678/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1580/2005 z dne
5. 12. 2005, je trisobno stanovanje št. 7, v
izmeri 75,92 m², v II. nadstropju stanovanjsko-poslovnega objekta v Mariboru, Mlinska
ul. 30, zgrajenem na parc. št. 1889, 1799/5,
1798, 1799/1, 1794/1, 1799/6, 1788/1,
1789/1, 1799/7 in 1799/4, vse k.o. Maribor-Grad, last Belšak Liljana, stanujočega
Maribor, Mlinska ul. 30, do celote, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 01-441/94
z dne 8. 9. 1994 in njenih aneksov št. 1 z
dne 26. 7. 2005 in št. 2 z dne 5. 12. 2005,
zastavljeno v korist Zavarovalnice Maribor,
delniške zavarovalne družbe, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 31.043,44
EUR s p.p., plačljiva v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS na dan plačila oziroma izterjave.
SV 314/05
Ob-34679/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa SV 314/05 z dne 2. 12.
2005, notarke Katje Fink iz Celja, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši na naslovu Babno 4A Celje, v pritličju, v izmeri 60,64 m2, s
pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih, delih, objektih in napravah ter
funkcionalnem zemljišču, stanovanjske hiše
Babno 4A, Celje, ki stoji na parc. št. 1234/1
k.o. Medlog, last zastaviteljice Kandolf Angele do celote, pridobljeno na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 31. 1. 1994 ter
aneksa k njej z dne 24. 2. 1995, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d. Celje,
matična številka 5026121, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 2,000.000 SIT
s p.p.
SV 1278/05
Ob-34680/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Ko-
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pra, opr. št. SV 1278/05 z dne 30. 11. 2005,
je bilo stanovanje št. 12, v 4. nadstropju, v
stanovanjski stavbi z naslovom Koper, Bernetičeva ul. 22 in obsega kuhinjo v površini
11,40 m2, sobo v površini 20,60 m2, sobo v
površini 18,10 m2, sobo v površini 8,05 m2,
hodnik v površini 12,80 m2, kopalnico v površini 4,95 m2 in balkon oziroma teraso v
površini 5 m2, ali skupaj 84,05 m2, stavba
stoječa na parc. št. 239/1, k.o. Semedela, last Mahne Nataše, lastnine pridobljene
na podlagi soinvestitorske pogodbe št. ŽA/11-3 z dne 13. 2. 1987, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 13/91 z dne
11. 11. 1991 in aneksa št. I h kupoprodajni
pogodbi o prodaji stanovanja št. 13/91 z
dne 5. 3. 2001, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnikov Mahne Nataše
in Turk Huberta v višini 12.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije, glavnice z obr. mero letni Euribor
+ 3% letno, s končnim rokom zapadlosti kredita 30. 11. 2015, vse kot izhaja iz pogodbe
o dolgoročnem kreditu št. 315-53-20602108
z dne 11. 10. 2005, s klavzulo izvršljivosti v
korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d., m.š. 5496527, s sedežem v Ljubljani,
Dunajska c. 128a.
SV 1294/05
Ob-34681/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1294/05 z dne 2. 12. 2005,
je bilo trisobno stanovanje št. 14 v V. etaži
objekta številka 1 območja A, z balkonom
na severovzhod, v izmeri 76,51 m2 ter klet
št. 14 v I. etaži, v stanovanjski stavbi v Kopru, Bernetičeva ulica 2, ki stoji na parc. št.
239/38, k.o. Semedela, solast Joksić Svetlane Lučke, Joksić Lučke in Joksić Bora,
lastnine pridobljene na podlagi soinvestitorske pogodbe št. Ž-A/1-2A z dne 7. 3. 1984,
dodatka št. 1 k navedeni pogodbi z dne
19. 6. 1984, dodatka št. 2 k navedeni pogodbi z dne 26. 10. 1984, sodne poravnave
z dne 19. 3. 1985 in pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim z
dne 23. 9. 2002, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnice Joksić Svetlane
Lučke v višini 75.000 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z obrestno mero 6-mesečni Euribor in pribitek v višini 3,25% letno,
z zapadlostjo zadnje anuitete 1. 1. 2031,
vse kot izhaja iz pogodbe o potrošniškem
hipotekarnem kreditu št. 0167/0009628-00
z dne 28. 11. 2005, s klavzulo izvršljivosti, v
korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, m.š. 1430564, s
sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15.
SV 952/05
Ob-34682/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 952/05 z dne 1. 12. 2005,
je bila nepremičnina, stanovanje št. 8, v
drugem nadstropju stanovanjske stavbe v
Šempetru, Pod smrekami 11, v skupni izmeri 56,72 m2, stoječ na parc. št. 445/10,
vpisana v vložku št. 1275 k.o. Šempeter v Savinjski dolini, last kreditojemalca
Stojaković Nikole do 7/10 in zastavitelja
Stojaković Dragoslava do 3/10, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 3. 10. 2005, sklenjene med
SIP Strojno industrijo d.d., Šempeter, kot
prodajalko in kreditojemalcem in zastaviteljem, kot kupcema, zastavljena v korist

upnice Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Celje, matična številka 5026121, za
zavarovanje denarne terjatve na podlagi
pogodbe o kreditu v znesku 7.500 SIT, z
zapadlostjo zadnje anuitete 30. 11. 2025,
s pogodbeno obrestno mero 3,8% in skupno letno efektivno obrestno mero, ki na
dan sklenitve te pogodbe znaša 7,68%, ter
možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v
primeru zamude z zamudnimi obrestmi in
stroški, vključno s stroški, ki bi jih upnica z
uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 1640/2005
Ob-34683/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1640/2005 z dne
16. 11. 2005, je bilo dvosobno stanovanje
številka 10, v drugem nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Mejna ulica 58, v
skupni izmeri 59,28 m2, zgrajenem na parceli številka 3139, vložna številka 2070, katastrska občina Pobrežje, ki je last dolžnika
in zastavitelja Lukić Darka, rojenega 3. 6.
1971, EMŠO 0306971500648, stanujočega
Miklavž na Dravskem polju, Ulica čebelarja
Močnika 5, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe, opr. št. SV 1641/2005 z dne
16. 11. 2005, sklenjene s prodajalcem Luking d.o.o., Miklavž na Dravskem polju, Ulica čebelarja Močnika 5, zastavljeno v korist
upnika Luking d.o.o., Miklavž na Dravskem
polju, Ulica čebelarja Močnika 5, matična št.
5437199, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 7,500.000 SIT s pripadki.
SV 1785/2005
Ob-34684/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1785/2005 z dne
5. 12. 2005, je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. A-P.2 v pritličju v izmeri 64,94 m2, s teraso v izmeri 5,12 m2 in
pomožnim prostorom – kletno shrambo št.
A-P.2a, v stanovanjskem objektu A s komercialnim nazivom “Male Hoče”, zgrajenem
na parc. št. 679/2, k.o. Spodnje Hoče, ki
je last zastaviteljev Nives Šumandl, EMŠO
1102975505171, stanujoče Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 33, do 1/2 od celote
in Drobnič Bena, EMŠO 2101975500584,
stanujočega Slovenska Bistrica, Ljubljanska cesta 33, do 1/2 od celote, na podlagi prodajne pogodbe št. S-18/2005 z dne
11. 8. 2005, sklenjene s prodajalcem MTB
d.o.o. Maribor, zastavljena v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita
Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
9,485.000 SIT s pripadki.
SV 1421/05
Ob-34721/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1421/05 z dne 7. 12.
2005, je bilo zastavljeno stanovanje št. 3, v
I. nadstropju v izmeri 84,55 m2, ki se nahaja
v objektu na naslovu Štihova 10, Ljubljana in parkirno mesto št. 24, Štihova jug v
1. kleti, parcelne številke 1761/1, 1761/4,
1761/5 in 1762/1, k.o. Bežigrad, ki je last
zastavitelja Renata Burazer, roj. 4. 12. 1968,
Štihova ulica 10, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 3. 2. 1999. Stanovanje je zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, matična št.
5026237, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 182.500 EUR s pripadki.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
SV 635/05
Ob-34726/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV-635/05-01 z dne 7. 12.
2005, je bilo kletno stanovanje št. 4, v izmeri 52,61 m2, ki se nahaja v stanovanjskem
bloku Koroška cesta 3 v Šoštanju, stoječem
na parceli št. 785/1, vpisani v z.k. vložek
št. 300 k.o. Šoštanj, last Ledinek Zlate, roj.
23. 6. 1968, Lokovica 15 D, 3325 Šoštanj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
20. 10. 2005 in vknjižbenega dovoljenja z
dne 7. 12. 2005, zastavljeno v korist posojilnice Bank Podjuna, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, A 9141 Eberndorf,
Bleiburgerstrasse 6, Kärnten, Republika Avstrija, identiﬁk. št. 1900587, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 120.000 EUR s
pripadki.
SV 1599/2005
Ob-34811/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1599/2005 z dne
6. 12. 2005, je enosobno stan. št. 6/I v izmeri 35,27 m², v stavbi v Mariboru, Pajkova
29 – parc. št. 127 k.o. Sp. Radvanje, last
Savić Svetlane, stan. Maribor, Ljubljanska
17A, na temelju prodajne pogodbe z dne
28. 11. 2005, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnice
v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 26.300 EUR s pp, v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju BS na
dan plačila.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 35/2005
Os-34044/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 35/2005 sklep z dne 29. 11.
2005:
I. Ker na naroku za prisilno poravnavo
dne 25. 11. 2005 ni bila dosežena večina,
potrebna za sprejetje prisilne poravnave,
poravnalni senat, v skladu z določili 57. člena ZPPSL, predlog za sklenitev prisilne poravnave zavrne in začne po uradni dolžnosti stečajni postopek nad dolžnikom: Jereb,
trgovina-inženiring-sistem d.o.o. Celje,
Obrtniška 5, Ljubečna (matična številka:
5704537, ID št. za DDV: SI91467292).
Odslej se ﬁrma glasi: Jereb, trgovinainženiring-sistem d.o.o. Celje, Obrtniška 5,
Ljubečna (matična številka: 5704537, ID št.
za DDV: SI91467292) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, št. delovnega dovoljenja: L8/2000.
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 iz-

vodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 01100-1000339014 (sklic na številko:
11 42153-7110006-00350505).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje,
da so prijavljene tudi v stečajnem postopku
(138. člen ZPPSL).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
17. februarja 2006 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 29. 11.
2005.
Okrajno sodišče v Celju
dne 29. 11. 2005
St 226/2005
Os-34045/05
To sodišče je s sklepom St 226/2005 dne
25. 11. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Koritnik Jurij s.p. Izolaterstvo,
montaža industrijskih objektov, Cesta
Tončke Čeč 107, Trbovlje, matična številka 5637462, davčna številka 84322365.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Marija Šantl iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
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 13. 2. 2006 ob 13. uri v prostorih
tukajšnjega sodišča na Miklošičevi 7, v 1.
nadstropju, razpravna dvorana št. 4.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 25. 11. 2005
St 42/2005
Os-34046/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Sinerga d.o.o., Vodenska cesta
49, Trbovlje, za dne 13. 1. 2006 ob 11.15 v
sobi 363/III tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
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312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 11. 2005
St 83/2005
Os-34047/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 83/2005 z dne 28. 11. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Storitve Kerhe, Transport, trgovina, gradbena mehanizacija Rajko Kerhe s.p., Ruprova ul. 3, Miklavž na Dravskem Polju,
šifra dejavnosti: 63.400 matična številka:
5349768, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Dejan Pugerl, Zg. Selnica 80, Selnica
ob Dravi, kot delavski zaupnik,
– Unuk Franc, s.p., Transport, organizacija prevozov, trgovina, Podova 63, Rače,
– Indema d.o.o., Zg. Duplek 63 c, Sp.
Duplek,
– Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, Svetozarevska 6, Maribor,
– Nevenka Karba s.p., Davčno svetovanje in knjigovodski servis Alfa Omega,
Glavni trg 17b, Maribor.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Sonjo Krajnčič, Ljubljanska cesta 38,
Slovenska Bistrica.
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 tega izvlečka
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti 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 28. 11.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 11. 2005
St 28/2005
Os-34048/05
1. V enotno obravnavanje se združijo
likvidacijske zadeve nad dolžnikom Športno
društvo NK Mura, Kopališka 45, Murska
Sobota, pod opr. št. St 28/2005, St 29/2005
in St 30/2005 ter vodijo pod enotno opr. št.
St 28/2005.
2. Z dnem 28. 11. 2005 se začne likvidacijski postopek nad dolžnikom Športno
društvo NK Mura, Kopališka 45, Murska Sobota, matična številka 1390236.
3. Za likvidacijskega upravitelja se postavi mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
4. Upnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh pismenih izvodih
in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje
terjatve likvidacijskemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega oklica o
začetku likvidacijskega postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti tudi dokazilo o
plačani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti
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od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Ne plača se
taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega
odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na št.
11 42200-7110006-51100285.
5. Dolžnike likvidacijskega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
6. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 27. 2. 2006 ob 9. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
7. Oklic o začetku likvidacijskega postopka se dne 28. 11. 2005 nabije na
oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je
izdana odločba o začetku likvidacijskega
postopka. Tega dne nastopijo vse pravne
posledice začetka likvidacijskega postopka
nad dolžnikom in prenehajo pravice pooblaščencev likvidacijskega dolžnika razpolagati s premoženjem likvidacijskega
dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 11. 2005
St 19/2005
Os-34049/05
To sodišče je dne 28. 11. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 19/2005 da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Posredništvo
Komel Oliver, s.p., Bilje 97, Renče, matična številka 5439359000, številka dejavnosti
51.190, davčna številka 86865510.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti 2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno plačati na TRR 01100-1000-339014,
sklic na št. 11-42218-7110006-00001905.
Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 2. 2006 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega
sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2005
St 9/2005
Os-34050/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 9/2005
z dne 25. 11. 2005, postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Trgovina, zastopstvo
in posredništvo Aleksander Jug s.p., Tolsti vrh 2e, Ravne na Koroškem, ustavilo
na podlagi umika predloga.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 11. 2005
St 140/2004
Os-34055/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 140/2004 sklep z dne 30. 11.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
Ljubečna Art d.o.o., Podjetje za uspo-
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sabljanje in zaposlovanje invalidov, Kocbekova ulica 30, Škofja vas – v stečaju
(matična številka: 5949556, ID št. za DDV:
Sl44069936), se zaključi, v skladu z določili
169. člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Ljubečna Art
d.o.o., Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Kocbekova ulica 30, Škofja
vas – v stečaju (matična številka: 5949556,
ID št. za DDV: Sl44069936) iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 11. 2005
St 221/2005
Os-34081/05
To sodišče je s sklepom z dne 8. 11.
2005 pod opr. št. St 221/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Ilir Inženiring, prodaja biro opreme, servis, fotokopiranje, d.o.o., Ob železnici 18,
Ljubljana, matična številka: 5551773, šifra
dejavnosti: G-51.850.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča se
poziva, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazi v 30 dneh
po objavi tega oklica, prijavijo svoje terjatve.
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
(8. 11. 2005).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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).
Upnike se opozarja, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Luigi Varanelli, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
– Ingram Micro Distribution GmbH, Heisenbergbogen 3, Dornach b. Munchen, ki
ga zastopa odv. Franc Bucik,
– NLB d.d., Trg republike 2, Ljubljana,
– DZS d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana,
– Sonja Josipovič, Pot v Hribec 3, Črnuče, predstavnica sveta delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 8. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 11. 2005
St 199/2005
Os-34083/05
To sodišče je s sklepom z dne 18. 10.
2005 pod opr. št. St 199/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom VTC,
vrtnarsko trgovski center, d.o.o., Vodo-

vodna ulica 97, 1000 Ljubljana, matična
številka: 1876520, vložna št. 13877100, šifra dejavnosti: 01.411, davčna številka Sl
22061576.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. 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).
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
(18. 10. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Luigi Varanelli iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Komunala Koper d.d., Ulica 15. maja
4, 6000 Koper,
– Lora d.o.o., Zaloška cesta 163, 1000
Ljubljana,
– Jerman Milenko, Pobeška 35, 5000
Koper,
– Trajnice Golob Klančič, Vitovlje 18,
5261 Šempas,
– Marjeta Sojer, Podplešivica 50, 1357
Notranje Gorice, delavska zaupnica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 18. 10. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2005
St 42/2005
Os-34085/05
To sodišče je dne 30. 11. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 42/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Efekt Podjetje za proizvodnjo, inženiring, consulting,
trgovino in transport, d.o.o., Selo 11d,
Črniče, matična številka 5317126, šifra dejavnosti 36500.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 1.900
SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti 10.000
SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki,
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ki se nalepijo na original prijave, nad navedenim zneskom pa so upniki dolžni sodno takso poravnati na TRR št. 01100-1000-339014,
sklic na št. 11 42218-7110006-4205. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v
dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
2. 3. 2006 ob 8.30 v sobi 119/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 11. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 11. 2005
St 36/2005
Os-34237/05
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 36/2005 z dne 1. 12. 2005 na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL začelo
stečajni postopek nad dolžnikom Fusion
Sports, trgovina in zastopstva d.o.o., Godešič 139, Škofja Loka, davčna številka:
87218208 in ga z istim sklepom zaključilo.
Zoper navedeni sklep se upniki lahko pritožijo v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 12. 2005
St 27/2005
Os-34246/05
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena ZPPSL objavlja naslednji oklic:
1. To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo nad dolžnikom B.P.C. – proizvodnja, trgovina in zaključna dela d.o.o.,
Koper, Bošamarin 62, Koper, ki bo dne
13. 1. 2006 ob 9. uri, v sobi št. 135/I.
2. Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo v sobi št. 208/II
tukajšnjega sodišča med uradnimi urami za
stranke.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 11. 2005
St 82/2005
Os-34247/05
To sodišče je s sklepom St 82/2005 dne
29. 11. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Kandiss d.o.o., Petrovičeva 5, Ljubljana, matična številka 5674662,
davčna številka 12994995, ker premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 11. 2005
St 22/2005
Os-34248/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Jožef Zver s.p., zaključna gradbena
dela »MIG«, Lipa 64, Beltinci – v stečaju
(davčna številka 72008466, matična številka
1425285), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev, razpisan za dne 9. 1. 2006 ob 13. uri pri tukajšnjem sodišču se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 11. 2005
St 34/2005
Os-34249/05
1. Z dnem 30. 11. 2005 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Toskana

gostinstvo in turizem d.o.o., Črešnjevci 232, Gornja Radgona (matična številka
1192884, davčna številka 94483604).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Flegar Jože, Boračeva 50.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva te objave
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, ﬁzične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200-7110006-51100345.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 6. 3. 2006 ob 9. uri pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 30. 11. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 11. 2005
St 43/2004
Os-34250/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Navis Creativ, Bojan
Kerin, s.p., Brunov drevored 13, Tolmin,
v stečaju, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev,
ki ga je stečajni upravitelj predložil 25. 11.
2005.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 23. 1. 2006 ob
13.10, v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 11. 2005
St 84/2005
Os-34381/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 84/2005 sklep z
dne 2. 12. 2005:
I. To sodišče je dne 21. 11. 2005 ob
11.44 neposredno prejelo predlog za začetek postopka prisilne poravnave med
dolžnikom: Steklarska nova, proizvodnja stekla Rogaška Slatina d.o.o., Steklarska ulica 1, Rogaška Slatina, z dne
18. 11. 2005 in je dne 2. 12. 2005 ob 11.
uri začelo postopek prisilne poravnave med
dolžnikom: Steklarska nova, proizvodnja
stekla Rogaška Slatina d.o.o., Steklarska
ulica 1, Rogaška Slatina (matična številka:
1860674, ID št. za DDV: SI30186323) in
njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
prijavijo svoje terjatve.
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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
(2. 12. 2005).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjav posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2000 točk (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
TRR sodišča 01100-1000339014, sklic na
številko: 11 42153-7110006-00840505.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po izteku roka za prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1,
Petrovče, številka delovnega dovoljenja
L7/2001.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Ministrstvo za gospodarstvo Ljubljana,
Kotnikova 5, Ljubljana,
2. Orka d.o.o., Dvorakova 5, Ljubljana,
3. Mesnine Žerak d.o.o., Strmolska 9,
Rogatec,
4. Transagent Darko Kitak s.p., Bratov
Šanda 2, Rogatec,
5. predstavnik delavcev - Aleš Ratej,
Brestovec 35/a, Rogaška Slatina.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,500.000 SIT na TRR tukajšnjega sodišča št. 01100-6960421564, sklic
na št. 5-84-2005, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2005
St 18/2005
Os-34428/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Montaža ogrevalnih vodovodnih in
čistilnih naprav, Gril Dušan s.p., Vrhole 20, Laporje, se v skladu z 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2005
St 69/2005
Os-34431/05
To sodišče razpisuje II. narok za preizkus upniških terjatev v stečajni zadevi Rajh,
Družba za storitve in trgovino d.o.o., Betnavska 63, Maribor – v stečaju, za dne
30. 1. 2006 ob 9. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2005
St 158/2003
Os-34433/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ratajc Branko s.p., Ribarnica Som – v
stečaju, Dupleška c. 41, Maribor, se v skladu
s 169. členom ZPPSL zaključi, saj so končana
vsa opravila iz stečajnega postopka.
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Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 12. 2005
St 35/03
Os-34436/05
To sodišče je v stečajnem postopku zoper dolžnika OKO, Tržno komuniciranje in
založništvo, d.o.o. – v stečaju, Solkan, IX.
Korpusa 96, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev,
ki ga je stečajni upravitelj predložil 30. 11.
2005.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 23. 1. 2006 ob
8.30 v sobi št. 110/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si osnutek za glavno razdelitev
lahko vpogledajo v času uradnih ur pri tem
sodišču v sobi št. 114/I.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 12. 2005
St 10/2002
Os-34438/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Gostinstvo Zakrajšek
Nataša, s.p., Soča 31, 5232 Soča – v stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v register samostojnih
podjetnikov, ki ga vodi Agencija Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Izpostava AJPES Nova Gorica, matična
št. 1106546, šifra dejavnosti 255.301.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka dolžnik preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 1. 12. 2005
St 142/2005
Os-34445/05
To sodišče je s sklepom St 142/2005
dne 2. 12. 2005 ustavilo postopek prisilne
poravnave in začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Rog kolesa, proizvodnja in trgovina, d.d., Letališka c. 29, Ljubljana,
matična številka 5036856, DŠ: SI49545370,
šifra dejavnosti: 35.420.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara, dosedanja upraviteljica prisilne
poravnave.
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).
Za terjatve, ki so bile prijavljene na oklic
za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da
so prijavljene tudi v stečajnem postopku.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 17. 2. 2006 ob 10.30 v sobi 363/III, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
2. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2005
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St 24/2005
Os-34464/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 24/2005 z dne 25. 11. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Žumer Marjan
s.p., Trgovina – storitve, Župečja vas 26,
matična številka 5694929, šifra dejavnosti
01.412, davčna številka 34077804.
Odslej ﬁrma glasi: Žumer Marjan s.p., Trgovina – storitve, Župečja vas 26 – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska
10/II, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. 2.
2006, ob 9.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 11. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 25. 11. 2005
St 44/2005
Os-34539/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 44/2005 sklep z dne 2. 12. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Fišer Manuela s.p., Gostinstvo, Trubarjeva
ulica 1, Celje – v stečaju (matična številka:
1709658, ID št. za DDV: SI80200613) se zaključi, v skladu z določili 99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega sklepa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Fišer Manuela
s.p., Gostinstvo, Trubarjeva ulica 1, Celje
– v stečaju (matična številka: 1709658, ID
št. za DDV: SI80200613) iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 12. 2005

Izvršbe
In 2005/00168
Os-32518/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00168
z dne 14. 7. 2005, je bil dne 18. 8. 2005
opravljen v korist upnika Invest Fin, ﬁnančne storitve d.o.o., Kapucinski trg 8, Škofja
Loka, ki ga zastopa odvetnica Marija Mahovilovič iz Škofje Loke, zoper dolžnico Anico
Benedik, Zelenica 4, Bistrica pri Tržiču in
Majdo Benedik Burja, Apno 64, Cerklje na
Gorenjskem, zaradi izterjave 3,500.000 SIT
s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo – stanovanje št. 18, v 4.
nadstropju večstanovanjske stavbe, na naslovu Zelenica 4, s pripadajočim 602/10000
solastninskim deležem na skupnih delih in
napravah stavbe v lasti dolžnice Ane Benedik, Zelenica 4, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 17. 11. 2005
In 2005/00236
Os-32956/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In 2005/00236 z dne

14. 10. 2005, je bil dne 10. 11. 2005 opravljen
v korist upnika Sparkassen Leasing, družba
za ﬁnanciranje, d.o.o., Dunajska 63, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Zoran Hartman
iz Ljubljane, proti dolžnici Simoni Valjavec,
Planina 22, Kranj, zaradi izterjave 1,651.088
SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni vpisana
v zemljiško knjigo, enosobnega stanovanja,
št. 12, v 3. nadstropju stanovanjskega bloka
Deteljica 7, Bistrica pri Tržiču, ki stoji na parc.
št. 234, 235/1 in 236/2, vl. št. 570, k.o. Bistrica, v lasti dolžnice Simone Valjavec, Planina
22, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 22. 11. 2005
In 2003/01342
Os-31797/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 14. 10. 2004, je bil dne 26. 4. 2005
opravljen v korist upnika A1 Investicijsko
upravljanje d.d., Vodovodna ul. 93, Ljubljana, rubež nepremičnine, trisobnega stanovanja v izmeri 96,54 m2, ki se nahaja v
pritličju večstanovanjske hiše, na naslovu
Prešernova cesta 14, Ljubljana, last dolžnika Čorokalo Gorana, Prešernova cesta
14, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 15. 11. 2005
In 2005/00280
Os-33197/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 8. 3. 2005, opr. št. In 2005/00280, je
bil dne 15. 7. 2005 opravljen v korist upnika
AA-Lipa d.o.o., Celovška 264, Ljubljana, rubež sobe št. 104, na naslovu Celovška 264,
Ljubljana, v izmeri 19,22 m2, last dolžnika
Erjavec Janeza, Celovška 264, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6425/2004
Os-30158/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj, s sklepom z
dne 7. 6. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog Novak Vojka, Škoﬂjica,
Ravenska pot 41, po pooblaščencu Otium
d.o.o. Ljubljana, uvedlo postopek zaradi
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 12. 1993, št.
0403-36/1-1965/93, sklenene med Republiko Slovenijo kot prodajalcem in Nadoh
Stanislavom Antonom kot kupcem, in sicer
za stanovanje št. 10, v 3. nadstropju v Celju,
Vrunčeva ulica 25/a, vpisanem pri podvložku št. 2304/11, k.o. Celje. Pogodba je po
izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom: Novak Vojko, roj. 12. 3. 1970, Ravenska pot 41, Škoﬂjica, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2005
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Dn 7137/2004
Os-30762/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj, s sklepom z
dne 4. 1. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi,
začeti na predlog PTS Celje d.o.o., po pooblaščencu odvetniku Mavri Romanu iz Laškega, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 41/97 z dne 22. 5. 1997, sklenjene med prodajalcem Ingrad VNG d.o.o.
Celje, Proﬁtni center Celje in kupcem PAKO d.o.o., Mariborska 60, Celje, za poslovni prostor št. 22AP, v 1. etaži, v pritličju
stavbe Ul. mesta Grevenbroich 9, v izmeri
20,80 m2, stoječ na parc. št. 1190/1 in 1192,
k.o. Ostrožno, vpisanem pri podvložku št.
2317/18, k.o. Ostrožno. Pogodba je po izjavi
predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist PTS
proizvodnja, trgovina, storitve, Celje d.o.o.,
Zagrad 61/d, Celje, mat. št. 5406013, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 24. 10. 2005
Dn 5003/2005
Os-32511/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob s sklepom z dne
23. 9. 2005, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Kdo Studio d.o.o. Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
19. 6. 1995, za dvosobno stanovanje št. 2, v
I. nadstropju stan. hiše Kovinarska 3, Celje,
sklenjene med prodajalcem Emo, emajlirnica, metalna industrija, orodjarna d.o.o. Celje
in kupcem Ravnak Bernardom, Zagaj 27,
Ponikva, za dvosobno stanovanje št. 2, v I.
nadstropju stan. hiše Kovinarska 3, Celje, v
površini 66,61 m2, vpisanem v vl. št. 2190/6,
k.o. Sp. Hudinja. Po izjavi predlagatelja je
listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na dvosobnem stanovanju št. 2, v I. nadstropju
stan. hiše Kovinarska 3, Celje, v površini
66,61 m2, vpisanem v vl. št. 2190/6, k.o.
Sp. Hudinja, se zahteva v korist Kdo Studio d.o.o., Vrunčeva ulica 39, Celje, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 11. 2005
Dn 2589/2005
Os-29333/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja postopka Josefa
Galuna, Škofarji 6, Sv. Anton, ki ga zastopa
odv. Marjana Manfreda, zaradi predloga za
dopolnitev zemljiške knjige, odločilo:

uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 3782, dvorišče v izmeri
154 m2, k.o. Sveti Anton, pri kateri je predlagatelj Josef Galun, EMŠO 0108943501144,
Škofarji 6, Sv. Anton, z mero verjetnosti izkazal lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 3782, k.o. Sveti Anton, se poziva, da v
dveh mesecih od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške
knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek
postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 19. 10. 2005
Dn 4402/1998
Os-32513/05
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog
Krebs Žarka, Vuhred 60, Vuhred, za vknjižbo lastninske pravice pri nepremičnini, stavbišču parc. št. 136/9, z.k. vl. št. 168, k.o.
Spodnja Vižinga ter poslovni stavbi na parc.
št. 136/9, z.k. vl. št. 181, k.o. Spodnja Vižinga, in sicer pri solastniškem deležu, kjer je
vpisana družbena lastnina s pravico uporabe za Hmezad Kmetijstvo p.o., Koroška
c. 65, Radlje ob Dravi, do 401/1120, izdalo
sklep Dn št. 4402/1998 z dne 19. 9. 2005, s
katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za 120 m2 oziroma 1/13 nepremičnine stavbišča parc. št. 136/9, z.k. vl. št.
168, k.o. Spodnja Vižinga ter 1/13 poslovne
stavbe, stoječe na parc. št. 136/9, z.k. vl. št.
181, k.o. Spodnja Vižinga, sklenjene med
prodajalcem Hmezad Kmetijstvo Radlje ob
Dravi, p.o., Koroška cesta 65, Radlje ob
Dravi in kupcem Krebs Žarkom, Brezno 38,
Podvelka, z dne 11. 10. 1995.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedenih nepremičninah se zahteva v korist
Krebs Žarka, roj. 10. 3. 1971, Vuhred 60,
Vuhred.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da 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 v Slovenj Gradcu
dne 16. 11. 2005
Dn 150/2000
Os-32515/05
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu je po
okrajni sodnici Juditi Stropnik Mravljak, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Lipovšek Ivana in Lipovšek Jelke, oba Tomšičeva
37, Slovenj Gradec, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini, trisobnem stanovanju št. 4 – zahod, v II. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva 37, Slovenj Gradec, stoječe na parc. št. 808/8, k.o.
Slovenj Gradec (sedaj vpisani v zemljiški
knjigi z ident. št. 850-1238-13, z.k. podvložek št. 1496/4, k.o. Slovenj Gradec), izdalo
sklep Dn št. 150/2000 z dne 19. 9. 2005, s
katerim je začelo postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin:
1. pogodbe o prodaji stanovanja z dne
29. 11. 1991, sklenjene med prodajalcem
Lesno – Poslovnim inženiringom d.o.o. in
kupcem Lipovšek Ivanom, Tomšičeva 37,
Slovenj Gradec, o nakupu 1/2 trisobnega
stanovanja št. 4 – zahod, v II. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Tomši-
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čeva 37, Slovenj Gradec, stoječe na parc.
št. 808/8, k.o. Slovenj Gradec (sedaj vpisanega v zemljiški knjigi z identiﬁkacijsko št.
850-1238-13, z.k. podvložek št. 1496/4, k.o.
Slovenj Gradec);
2. kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 13. 11. 1991 in dodatka h
kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja
z dne 12. 12. 1991, obeh sklenjenih med
prodajalcem LB – Koroško banko d.d., Slovenj Gradec in kupko Lipovšek Jelko, Tomšičeva 37, Slovenj Gradec, o nakupu 1/2
stanovanja št. 4 – zahod, v II. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Tomšičeva 37, Slovenj Gradec, stoječe na parc.
št. 808/8, k.o. Slovenj Gradec (sedaj vpisanega v zemljiški knjigi z identiﬁkacijsko
št. 850-1238-13, z.k. podvložek št. 1496/4,
k.o. Slovenj Gradec).
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Lipovšek Ivana, roj. 9. 2. 1946, Tomšičeva 37,
Slovenj Gradec, do 1/2, in sicer po pogodbi
pod točko 1, ter v korist Lipovšek Jelke, roj.
1. 1. 1953, Tomšičeva 37, Slovenj Gradec,
do 1/2, in sicer po pogodbi pod točko 2.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da 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
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 11. 2005
Dn 1138/2005
Os-31051/05
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
17. 10. 2005 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 12. 6.
1992, št. 362-34/92-7, sklenjene med Skupščino Občine Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Tatjano Gorinšek, kot kupcem.
Pogodba se nanaša na nepremičnino, stanovanje v 4. in 1. etaži, v izmeri 58,11 m2,
Cesta na Roglo 11f, Zreče, parc. št. 14.E,
vpisanega v vl. št. 1016/14, k.o. Zreče. Pogodba se je po izjavi predlagateljice postopka Magdalene Novak izgubila. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Magdalene Novak,
EMŠO 1105946505358, Ažmanova ulica 38,
Ljubljana.
S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 11. 2005
Dn 1829/2005
Os-31052/05
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
17. 10. 2005 začel postopek izbrisa vknjižene zaznambe vrstnega reda v zavarovanje
bodoče hipoteke v znesku 45.000 DIN s pp.,
vložene dne 12. 9. 1994, pod Dn št. 842/84,
pri nepremičninah, parc. št. 1585/5, vpisanih
v vl. št. 471, k.o. Preloge, v korist upnika Mizarstvo Skala, Slovenske Konjice.
S tem oklicem se pozivata hipotekarni
upnik oziroma zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v skladu s 3.
točko 209. člena Zakona o zemljiški knjigi, v
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treh mesecih od objave oklica vložita ugovor
proti izbrisu vknjižene zaznambe vrstnega
reda v zavarovanje bodoče hipoteke, kolikor
temu nasprotujeta.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 9. 11. 2005

Amortizacije
N 17/2005
Os-32843/05
Na predlog Knez Danijela, stan. C. na
Rifnik 14, Šentjur, zastopanega po odv. Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden postopek za
razveljavitev začasnice št. 0000189/B z dne
15. 3. 1996, za 608 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Knez Danijel,
C. na Rifnik 14, izdajatelja Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 39/2005
Os-32845/05
Na predlog Brezovački Avgusta, stan.
Čopova 25, Celje, zastopanega po odv. Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden postopek za
razveljavitev začasnice št. 0000048 z dne
15. 9. 1995 za 106 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, in začasnice št. 0000048/B
z dne 15. 3. 1996, za 299 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Avgust
Brezovački, stan. Čopova 25, Celje, izdajatelja Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje
invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 33/2005
Os-32846/05
Na predlog Romih Primoža, stan. Celje,
Prijateljeva 3, zastopanega po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden postopek za
razveljavitev začasnice št. 0000410 z dne
15. 9. 1995, za 126 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Romih Primož, stan. Celje, Prijateljeva 3, izdajatelja
Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 35/2005
Os-32847/05
Na predlog Tofant Gregorja, stan. Kompole 17, Štore, zastopanega po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden postopek za
razveljavitev začasnice št. 0000481 z dne
15. 9. 1995, za 126 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, in začasnice št. 0000481/B
z dne 15. 3. 1996, za 354 delnic, nominalne
vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Tofant
Gregor, stan. Kompole 17, Štore, izdajatelja
Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
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Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 45/2005
Os-32850/05
Na predlog Ostrovršnik Nenada, stan.
Celje, Razgledna 15, zastopanega po odv.
Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden postopek
za razveljavitev začasnice št. 0000324 z dne
15. 9. 1995, za 106 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice št. 0000324/B
z dne 15. 3. 1996, za 299 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Ostrovršnik Nenad, Razgledna 15, Celje, izdajatelja
Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 43/2005
Os-32851/05
Na predlog Mansutti Bože, stan. Zadobrova 134a, Škofja vas, zastopane po odv.
Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden postopek
za razveljavitev začasnice št. 0000267 z dne
15. 9. 1995, za 106 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice št. 0000267/B
z dne 15. 3. 1996, za 299 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Mansutti
Boža, Zadobrova 134a, Škofja vas, izdajatelja Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje
invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 47/2005
Os-32852/05
Na predlog Polajžar Antona, stan. Zagrad 35a, Celje, zastopanega po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden postopek za
razveljavitev začasnice št. 0000365 z dne
15. 9. 1995, za 126 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice št. 0000365/B
z dne 15. 3. 1996, za 354 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Polajžar
Anton, stan. Zagrad 35a, Celje, izdajatelja
Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 19/2005
Os-32853/05
Na predlog Mansutti Igorja, stan. Zadobrova 134a, Škofja vas, zastopanega po
odv. Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden
postopek za razveljavitev začasnice št.
0000268 z dne 15. 9. 1995, za 106 delnic
nominalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice
št. 0000268/B z dne 15. 3. 1996, za 299
delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, izdajatelja Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje
invalidov, d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005

N 41/2005
Os-32854/05
Na predlog Horvat Friderika, Čermožiše 41, Žetale, zastopanega po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden postopek za
razveljavitev začasnice št. 0000136 z dne
15. 9. 1995, za 126 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice št. 0000136/B
z dne 15. 3. 1996, za 354 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Horvat
Friderik, stan. Čermožiše 41, Žetale, izdajatelja Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje
invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 29/2005
Os-32855/05
Na predlog Fajgelj Danila, stan. Nušičeva 2a, Celje, zastopanega po odv. Ivanu
Levcu iz Celja, je bil uveden postopek za
razveljavitev začasnice št. 0000088 z dne
15. 9. 1995, za 189 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT in začasnice št. 0000088/B
z dne 15. 3. 1996, za 533 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Fajgelj
Danilo, stan. Nušičeva 2a, Celje, izdajatelja
Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 31/2005
Os-32856/05
Na predlog Očko Irene, stan. Vrunčeva
37, Celje, zastopane po odv. Ivanu Levcu
iz Celja, je bil uveden postopek za razveljavitev začasnice št. 0000315 z dne 15. 9.
1995, za 216 delnic nominalne vrednosti
1.000 SIT, in začasnice št. 0000315/B z
dne 15. 3. 1996, za 608 delnic nominalne
vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Očko
Irena, Vrunčeva 37, Celje, izdajatelja Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov
d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 21/2005
Os-32857/05
Na predlog Potočnik Kos Marjane, stan.
Arclin 42a, Škofja vas, zastopane po odv.
Ivanu Levcu iz Celja, je bil uveden postopek
za razveljavitev začasnice št. 0000370 z dne
15. 9. 1995, za 89 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, izdajatelja Cetis Graf, podjetje
za zaposlovanje invalidov, d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005
N 15/2005
Os-32858/05
Na predlog Jager Franca, stan. Laze 9,
Dramlje, zastopanega po odv. Ivanu Levcu
iz Celja, je bil uveden postopek za razveljavitev začasnice št. 0000151 z dne 15. 9.
1995, za 189 delnic nominalne vrednosti
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1.000 SIT ter začasnice št. 0000151/B z dne
15. 3. 1996, za 533 delnic nominalne vrednosti 1.000 SIT, izdane na ime Jager Franc,
Laze 9, Dramlje, izdajatelja Cetis Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov d.d. Celje.
Priglasitveni rok je 60 dni od objave v
Uradnem listu RS.
Če listina v roku ne bo predložena sodišču, bo le-ta razveljavljena.
Okrajno sodišče v Celju
dne 18. 11. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 2314/2005
Os-29420/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Majdi Irt, v pravdni zadevi tožeče
stranke Ljiljane Lakič, Dunajska 144, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Jana Mazi iz
Ljubljane, zoper toženo stranko Petar Lakič, brez prebivališča v Republiki Sloveniji,
zaradi ugotovitve skupnega premoženja in
določitve deležev na skupnem premoženju
(pct. 9,120.000 SIT), glede predloga tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
tožencu, dne 12. 10. 2005 sklenilo:
za začasno zastopnico toženi stranki se
imenuje odvetnico Kenda Oražem Anko,
Slovenska cesta 55c, iz Ljubljane.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 10. 2005
In 1999/00537
Os-31795/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je o okrajni
sodnici Lilijani Podlesnik, v izvršilni zadevi
upnika Zlot, ﬁnančni inženiring, svetovanje,
zunanja trgovina d.o.o., Poljanski nasip 28,
Ljubljana, ki ga zastopa odv. Drago Čučnik
iz Ljubljane, zoper dolžnika Vladžić Seida,
Cankarjeva cesta 4, Ljubljana, zaradi izterjave 55.000 DEM v tolarski protivrednosti s
pp, dne 7. 11. 2005 sklenilo:
dolžniku Veladžić Seidi, roj. 1. 5. 1960,
se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv.
Gregor Hieng, Stari trg 2, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 11. 2005

Oklici dedičem
III D 218/05
Os-28955/05
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Podpac Mariji, roj. Podgornik, Hčeri Marije, upokojenki,
roj. 19. 11. 1919, umrli 7. 2. 2005, nazadnje
stanujoči Hladilniška pot 1B, Ljubljana, državljanki Republike Slovenije.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo so-
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dišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 10. 2005

Oklici pogrešanih
N 6/2005
Os-25966/05
Ivana Štumfa, roj. 8. 7. 1874, v Jelšanah,
Občina Ilirska Bistrica, nazadnje bivajočega
v ZDA na neznanem naslovu, pogrešanega,
o njegovi smrti pa listinskega dokaza ni, se
poziva, vse, ki kaj vedo povedati o njegovem življenju ali smrti, da v roku treh mesecev po objavi tega oklica sporočijo sodišču
ali skrbnici Uljan Ljubi iz Zabič 30/b, 6250
Ilirska Bistrica, ker se bo po izteku roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Predlagatelj postopka je Vilko Udovič,
Jelšane 68, 6254 Jelšane.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 22. 9. 2005

Pozivi za predlaganje
kandidatov za sodnike
porotnike
Su 21/2005

Os-34366/05

Podaljšanje roka
Na podlagi 43. člena in drugega odstavka 46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l.
RS, št. 19/94, 45/95, 38/99, 28/00 in 83/05)
in poziva v Uradnem listu RS, št. 97 z dne
4. 11. 2005, Okrožno sodišče v Ljubljani
obvešča vse predstgavniške organe občin
in druge pristojne predlagatelje na območju
Okrožnega sodišča v Ljubljani za predlaganje kandidatov za 700 sodnikov porotnikov
Okrožnega sodišča v Ljubljani, da je rok za
predlaganje kandidatov za sodnike porotnike podaljšan do 5. 1. 2006.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 140000/2005

Os-34668/05

Podaljšanje roka
Skladno s pozivom za predlaganje kandidatov za imenovanje sodnikov porotnikov,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 85/05,
Okrožno sodišče v Mariboru podaljšuje rok
za podajo predlogov do 23. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
Su 040802/2005
Os-34446/05
V skladu z določilom drugega odstavka
46. člena Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št.
19/94 in naslednji) Okrožno sodišče v Kopru
objavlja
ponovni poziv
predstavniškim organom občin
in drugim pristojnim predlagateljem
na območju Okrožnega sodišča
v Kopru, da predlagajo kandidate
za 144 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 prega-
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nja 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 9463/2005
Rg-25410/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Produkcija A producentska hiša, d.o.o., Ljubljana,
Tivolska 50, objavlja sklep:
družba Produkcija A, producentska
hiša, d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 14. 7. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Impaler Broadcasting System d.o.o., Ljubljana, Tivolska 50, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 9. 2005
Srg 09947/2005
Rg-28109/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Ćatić Fiki, gradbena mehanizacija in prevozništvo, k.d.,
Mladinska ul. 79, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Ćatić Fiki, gradbena mehanizacija in prevozništvo, k.d., Mladinska ul.
79, Ljubljana, reg. št. vl. 1/34189/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 28. 9. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Ćatić Fikret in Ćatić Hasan, oba Mladinska ul. 79, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
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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 12. 10. 2005
Srg 11709/2005
Rg-31788/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Artaker Print &
Repro trgovina, d.o.o., Tbilisijska ulica 57,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba Artaker Print & Repro, trgovina, d.o.o., Tbilisijska ulica 57, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/24822/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
24. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Artaker Print & Repro
GesmbH, Heumuhlgasse 11, Dunaj, Avstrija, 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 14. 11. 2005
Srg 11872/2005
Rg-31791/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Carinagent,
Svetovanje pri carinjenju in trgovina d.o.o.
Športna 7, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Carinagent, Svetovanje pri
carinjenju in trgovina d.o.o. Športna 7,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/06817/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 28. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Klemenčič Vinko, Športna
7, 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 sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 11. 2005
Srg 10502/2005
Rg-32561/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe M. Turk
k.d. Četež št. 6, Četež pri Strugah, objavlja sklep:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
družba M. Turk k.d., trgovina, proizvodnja in storitve Četež št. 6, Četež pri
Strugah, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 9. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Turk Matija in Turk Marija
roj. Kovačič, oba Četež pri Strugah 6, Četež
pri Strugah, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 11. 2005
Srg 11945/2005
Rg-33189/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Jantrans,
prevozne storitve in trgovina d.o.o., Kamnik,
Cankarjeva cesta 44, Mekinje, ki jo zastopa notar Novak Janez iz Kamnika, objavlja
sklep:
Jantrans, prevozne storitve in trgovina d.o.o., Kamnik, Cankarjeva cesta 44,
Mekinje, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 3. 11. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Repnik Janez, Mekinje,
Cankarjeva cesta 44, Kamnik, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2005
Srg 11508/2005
Rg-33193/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Adriacat, prodaja
in najem plovil d.o.o., Ljubljana, Dunajska
cesta 158, ki jo zastopa notarka Metka Zupančič iz Ljubljane, objavlja sklep:
Adriacat, prodaja in najem plovil
d.o.o., Ljubljana, Dunajska cesta 158,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Malalan Rajko, Ljubljana,
Neubergerjeva 27, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na oba družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu

396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2005
Srg 11655/2005
Rg-33194/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Inﬁnita, storitve
in trgovina d.o.o., Ljubljana, Bežigrad 6, objavlja sklep:
Inﬁnita, storitve in trgovina d.o.o.,
Ljubljana, Bežigrad 6, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
24. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Zorčič Uroš, Ljubljana, Beblerjev trg 3, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2005
Srg 11599/2005
Rg-33195/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Nova pot,
Pfajfar in ostali d.n.o., podjetje za trženje
lesnih izdelkov, Logatec, Tabor 28, objavlja sklep:
Nova pot, Pfajfar in ostali d.n.o., podjetje za trženje lesnih izdelkov, Logatec,
Tabor 28, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 20. 10. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Kotnik Vlasta in Pfajfar
Dušan, oba Ljubljana, Zaloška cesta 78,
ki prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396. in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2005
Srg 2218/2005
Rg-30755/05
Družba Paloma, tovarna lepenke Ceršak d.d., Tovarniška 4, 2215 Ceršak, reg.
št. vl. 1/10533-00, katere družbenica je
Paloma-Sladkogorska tovarna papirja d.d.
Sladki vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, po
sklepu družbe z dne 20. 6. 2005 preneha po
skrajšanem postopku.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela PalomaSladkogorska tovarna papirja d.d. Sladki
vrh, Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh.
Zoper sklep lahko družbenica, 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 8. 11. 2005
Srg 547/2005
Rg-25576/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Galant – podjetje za proizvodnjo zaščitnih sredstev, usnjene galanterije, trgovino, uvoz in izvoz Lendava d.o.o.,
Lendava, Kranjčeva 55, matična številka
5384583, vpisana pri Okrožnem sodišču v
Murski Soboti, v vl. št. 1/00552/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Družba Galant Lendava d.o.o. izjavlja in
potrjuje, da so poplačane vse njene obveznosti in urejena vsa razmerja z delavci.
Družbenika Jože Ternar, Lendava, Kranjčeva 55, EMŠO 0502934500097 in Marija Ternar, Lendava, Kranjčeva 55, EMŠO
1601943505427, prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Galant – podjetje za proizvodnjo zaščitnih sredstev, usnjene galanterije, trgovino, uvoz in izvoz Lendava d.o.o., Lendava, Kranjčeva 55, se po pravnomočnosti
sklepa o prenehanju izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 9. 2005
Srg 392/2005
Rg-13094/05
Družba Mlekarne Silp d.o.o., s sedežem
Vipavska 13, Rožna dolina, Nova Gorica,
vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici,
v registru s št. vložka 1-3823-00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 24. 1. 2005.
Ustanoviteljici družbe sta družbi Silp
- Societa Italiana Latte Pastorizzato, s.r.l.
Lungo Isonzo Argentina 73, Gorizia, Italija
in Godina s.r.l., Via dei Cappucini 1, Gorizia
Italija, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanoviteljicama.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanoviteljic, v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor v
roku 15 dni od dneva objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz registra.
O ugovoru odloča sodišče, ki je sprejelo
sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 5. 2005
Srg 336/2005
Rg-32958/05
Družba Gradbeništvo - Srebrnjak in
ostali, gradbena dejavnost in storitve
d.n.o., Rogozniška cesta 54, Ptuj, reg. št.
vl. 1/9696-00, katere ustanoviteljici sta Sre-

Št.

brnjak Brigita in Srebrnjak Lidija, obe Kicar
81, Ptuj, po sklepu ustanoviteljic družbe z
dne 30. 9. 2005, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzeli Srebrnjak
Brigita in Srebrnjak Lidija.

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Ljubljana, preklicuje veljavnosti pečatov: prvi pogrešani pečat je
okrogle oblike s premerom 35 mm, obrobljen je z dvema koncentričnima krogoma, v
sredini pečata je grb Republike Slovenije,
v zgornjem delu zunanjega kroga pečata
je besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«, v
notranjem krogu je ime državnega organa
»MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE«, pod grbom Republike Slovenije je
sedež organa »LJUBLJANA«, v spodnjem
delu, pod krajem LJUBLJANA, je zaporedna številka pečata »53«. Drugi pogrešani
pečat je okrogle oblike s premerom 20 mm,
obrobljen je z enim koncentričnim krogom,
v sredini pečata je grb Republike Slovenije,
v zgornjem delu zunanjega kroga pečata
je besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«, v
prvem notranjem krogu je ime državnega
organa »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE«, v drugem notranjem krogu je
besedilo »POLICIJA«, pod grbom Republike Slovenije je sedež organa »LJUBLJANA«, v spodnjem delu, pod krajem LJUBLJANA, je zaporedna številka pečata »8«.
Ob-34051/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava
Postojna, Postaja mejne policije Starod,
preklicuje veljavnosti pečata: okrogle oblike s premerom 20 mm, obrobljen je z enim
koncentričnim krogom, v sredini pečata je
grb Republike Slovenije, v zgornjem delu
zunanjega kroga pečata je besedilo »REPUBLIKA SLOVENIJA«, v spodnjem delu
zunanjega kroga je besedilo državnega
organa »MINISTRSTVO ZA NOTRANJE
ZADEVE«, v zgornjem delu prvega notranjega kroga je bilo besedilo »POLICIJA«,
v zgornjem delu drugega notranjega kroga
je besedilo »POSTAJA MEJNE POLICIJE
STAROD«, v spodnjem delu prvega notranjega kroga je besedilo »POLICIJSKA
UPRAVA POSTOJNA«, pod grbom Republike Slovenije je zaporedna številka pečata »1«. Ob-34052/05

Priglasitveni list
Pavčovoć Mirela, Zelena pot 19,
Ljubljana, odločbo o obrtnem dovoljenju,
št. 055.773/1995/01-35/1998 in obrtno
dovolenje z isto številko. gnr-208604
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Zoper sklep lahko družbenici, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 11. 2005

Potne listine
Bandelj Andrej, Komen 5e, Komen, potni
list, št. P000296195. gnm-208509
Bricelj Uroš, Srednja pot 2, Ljubljana,
potni list, št. P00109831, izdala UE
Ljubljana. gnx-208473
Časl Matija, Koželjskega ulica 4, Velenje,
potni list, št. P00605395. gnu-208601
Čepon Drago, Peruzzijeva ulica 86,
Ljubljana, potni list, št. P00763364, izdala
UE Ljubljana. gnj-208487
Čepon Katarina, Peruzzijeva ulica 86,
Ljubljana, potni list, št. P01134945, izdala
UE Ljubljana. gnl-208485
Dojčinović Marko, Kamniška ulica 28,
Ljubljana, potni list, št. P00685208, izdala
UE Ljubljana. gnb-208520
Draganović Vesna, Preglov trg 13,
Ljubljana, potni list, št. P00090108.
gng-208540
Duraković Admir, Ulica I. tankovske
brigade
2,
Sežana,
maloobmejno
prepustnico, št. AI 000184114. gnn-208508
Gašparac Nataša, Turjaško naselje
2, Kočevje, potni list, št. P00152322.
gnk-208636
Hajšen Martin, Črešnjevec pri Oštrcu
7, Kostanjevica na Krki, potni list, št.
P01078486. gnd-208547
Klevišar Darja, Brilejeva ulica 14,
Ljubljana, potni list, št. P00656903, izdala
UE Ljubljana. gnq-208480
Koletič Robert, Cesta Jaka Platiše
19, Kranj, potni list, št. P01158238.
gne-208542
Korun Marjan, Na Zelenici 7, Šempeter
v Savinjski dolini, potni list, št. P00190163.
gng-208490
Kos Marija, Wolfova ulica 12, Ljubljana,
potni list, št. P00157626, izdala UE Ljubljana.
gnt-208477
Košir Aleš, Zgornje Bitnje 277, Žabnica,
potni list, št. P00225420. gnf-208541
Košuta Gregor, Letonjeva ulica 6, Maribor,
potni list, št. P01027213. gnz-208571
Kračun Rajko, Jakopičeva ulica 10, Celje,
potni list, št. P00367925. gnu-208501
Krištof Lucijan, Krmelj 38, Krmelj, potni
list, št. P01026398. gnp-208656
Kunovar Aleš, Koželjeva ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00450039, izdala
UE Ljubljana. gnj-208587
Kunovar Alja, Koželjeva ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00390281, izdala
UE Ljubljana. gnk-208586
Kunovar Anže, Koželjeva ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00390282, izdala
UE Ljubljana. gni-208588
Kunovar Mirjana, Koželjeva ulica 4,
Ljubljana, potni list, št. P00366717, izdala
UE Ljubljana. gnl-208585
Legeb Aleksander, Makedonska ulica
4, Maribor, potni list, št. P00236741.
gny-208572
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Molan Katja, Mali Obrež 9a, Dobova,
potni list, št. P00824992. gnj-208562
Mučibabić Nataša, Bratovševa ploščad
6, Ljubljana, potni list, št. P00775608.
gnz-208596
Petrović Emina, Majaronova 8, Ljubljana,
potni list, št. P00035795. gnx-208598
Pilej Tomaž, Triglavska 65, Ljubljana,
potni list, št. P00075250. gnw-208674
Piskernik Primož, Kal nad Kanalom 182,
Kal nad Kanalom, potni list, št. P00040224.
gnw-208549
Purg Drago, Na postajo 42, Ptuj, potni
list, št. P00621884. gnm-208459
Rajšter Črt, Brilejeva ulica 14, Ljubljana,
potni list, št. P00656905, izdala UE Ljubljana.
gnp-208481
Razdevšek Bojan, Kovaška ulica 2, Muta,
potni list, št. P00993252. gnk-208486
Rozman Tomaž, Šentviška ulica 38,
Ljubljana, potni list, št. P00692393, izdala
UE Ljubljana. gnq-208580
Samardžić Alen, Na jami 10, Ljubljana,
potni list, št. P00098981. gnh-208539
Sejdinović Mirnes, Šaleška cesta
19, Velenje, potni list, št. P00753787.
gnm-208659
Shigemori
Bučar
Chikako,
Podlimbarskega ulica 46, Ljubljana, potni
list, št. P00496765, izdala UE Ljubljana.
gng-208465
Škrbin Duško, Pot k ribniku 22, Ljubljana,
potni list, št. P00597241, izdala UE Ljubljana.
gnd-208568
Štanc Uroš, Ulica bratov Učakar
98, Ljubljana, potni list, št. P00894860.
gnb-208595
Velkavrh Anja, Pot terencev 9, Brezovica
pri Ljubljani, potni list, št. P00109242, izdala
UE Ljubljana. gnm-208463
Vokić Aleksander, Pod taborom 11,
Sežana, potni list, št. P000153232.
gnl-208510

Osebne izkaznice
Ajster Sandi, Sela pri Dobovi 25,
Dobova, osebno izkaznico, št. 000272591.
gni-208563
Alidžanović Ismet, Šorlijeva ulica 19,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001384933.
gni-208538
Anželak Adolf, Podgorje 97, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, osebno izkaznico, št.
000324014. gni-208513
Bajrić Mirsad, Cesta dveh cesarjev 106 d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001764936.
gne-208467
Bauman Majda Marija, Cankarjeva
ulica 6b, Maribor, osebno izkaznico, št.
001836413. gnv-208575
Bertok Martin, Ob Ljubljanici 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001913085.
gnm-208584
Bizjak Aleš, Pustota 26, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 001327381.
gnx-208498
Bonin Irena, Seča 105, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000427511.
gnu-208551
Bračun Blaž, Podvrh 106f, Braslovče,
osebno
izkaznico,
št.
001377342.
gne-208492
Breskvar Miha, Dravska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001078554.
gny-208522
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Brodnik Marija, Čečovje 37 a, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000908762.
gnj-208512
Bučar Adela, Raičeva ulica 13,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000145331.
gnb-208570
Črnčec Ivan, Pod vinogradi 2, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000186184.
gnc-208569
Črne Bojan, Hruševo 3, Dobrova, osebno
izkaznico, št. 001849825. gnm-208534
Delbello Kristjan, Strma pot 14,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001055545. gnr-208554
Ficko Boštjan, Jakčeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000194255.
gnj-208462
Furlanič Jurij, Bežakova ulica 3, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000158385. gnv-208500
Gajski Ingrid, Jesenice 23, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
001524206.
gnm-208559
Gajski Romana, Jesenice 23, Šentrupert,
osebno
izkaznico,
št.
000065945.
gnn-208558
Gibičar Robert, Preglov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000265628.
gnl-208460
Glavič Jozefa, Podulce 24, Raka, osebno
izkaznico, št. 000709661. gnb-208545
Golob Marko, Na griču 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001101195.
gnc-208669
Gostain Martin, Panonska ulica 39,
Odranci, osebno izkaznico, št. 001518448.
gnr-208654
Hrnjica Miralem, Cankarjeva ulica
26, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000424981. gnp-208531
Jager Mitja, Orle 27, Škoﬂjica, osebno
izkaznico, št. 001660395. gnh-208589
Jelen Tomaž, Andraž nad Polzelo 94,
Polzela, osebno izkaznico, št. 001053981.
gnd-208493
Jeraj Jamšek Klementina, Bukovica pri
Vodicah 12, Vodice, osebno izkaznico, št.
001023853. gnr-208579
Kavčič Katica, Dolharjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001080284.
gnh-208464
Kersnič Alain, Na kresu 20, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000850669.
gns-208553
Klasinc Ema, Marjeta na Dravskem polju
72, Marjeta na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001495812. gng-208565
Klevišar Darja, Brilejeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001352068.
gnr-208479
Kljaić Klemen, Maistrova ulica 5, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001342012.
gnu-208651
Kolenc Tinka, Križna cesta 40,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001725186.
gne-208567
Kordiš Martin Anton, Šercerjeva ulica
24, Celje, osebno izkaznico, št. 000758465.
gns-208503
Korenč Ivan, Žibrše 15, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001642957. gno-208507
Korun Marjan, Na Zelenici 7, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
001045149. gni-208488
Košica Marija, Loke 25, Tabor, osebno
izkaznico, št. 000597494. gnc-208494
Košir Aleš, Zgornje Bitnje 277, Žabnica,
osebno
izkaznico,
št.
001091473.
gnl-208535

Kovač Borut, Smrjene 88 b, Škoﬂjica,
osebno
izkaznico,
št.
000350036.
gnu-208476
Kramer Lovro, Cesta II grupe odredov
33, Celje, osebno izkaznico, št. 001932470.
gnt-208502
Križaj Ažbe, Bizoviška cesta 33 a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001126341.
gnk-208461
Lah Barbara, Goriška cesta 57,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000002068.
gnw-208524
Lazar Miroslav, Lendavska ulica 45b,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001091648. gny-208497
Leban Rozina, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001845554.
gnn-208483
Lemezović Edis, Neža 24, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001857661.
gnu-208526
Lepšina Branka, Dečno selo 43,
Artiče, osebno izkaznico, št. 000615875.
gnl-208560
Leskovar Marko, Spodnja Ložnica 33,
Zgornja Ložnica, osebno izkaznico, št.
000865647. gnf-208516
Lipicer Drago, Pokopališka ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000289008.
gny-208472
Maček Sabina, Jevšnikova ulica 30,
Kisovec, osebno izkaznico, št. 000379322.
gnr-208629
Marković Mirjana, Opekarska ulica 12,
Brežice, osebno izkaznico, št. 000177216.
gno-208557
Matjaž Miha, Polzela 38, Polzela, osebno
izkaznico, št. 001832377. gnz-208496
Mavec Ivan, Fabianijeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000519705.
gne-208517
Mavrič Aleš, Zalošče 30a, Dornberk,
osebno
izkaznico,
št.
001225827.
gnr-208529
Miloševič Berlič Tamara, Zbilje 7,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000959352.
gnq-208530
Monjac Boris, Pekre, Na Gorco 75,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001113561.
gne-208667
Mustač Tin, Goriška cesta 57, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001890527.
gnv-208525
Novak Jože, Golobinjek 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001493732.
gnk-208661
Novak Sonja, Novo naselje 19,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001486286.
gnx-208573
Obatitor Alenka, Preglov trg 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000883204.
gnn-208583
Ozborn Roman, Blasov breg 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001608748.
gns-208578
Pajk Marija, Tajhte 10, Planina pri
Sevnici, osebno izkaznico, št. 001639406.
gnb-208645
Papič Bojan, Klavže 7, Most na
Soči, osebno izkaznico, št. 001534971.
gnx-208548
Pardo Viktor, Celovška cesta 123,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000299103.
gnd-208518
Paulić Nevia, Kajuhova ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 001268654.
gnr-208504
Pogačnik Andrej, Erbežnikova ulica 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001241265.
gnt-208552
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Polak Anka, Kersnikova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001814085.
gnt-208577
Preac Justina, Ob Studenčnici 11,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000419742.
gnn-208658
Prelog Aleš, Sele pri Polskavi 4,
Pragersko, osebno izkaznico, št. 001059610.
gnc-208519
Pristušek Janko, Šercerjeva cesta 15,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001039648.
gnx-208523
Rajšter Gaj, Brilejeva ulica 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001763734.
gno-208482
Renko Gorazd, Cesta Ceneta Štuparja
28 a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001620443. gns-208478
Rojnik Nina, Mlinska cesta 8, Veržej,
osebno
izkaznico,
št.
001191815.
gnz-208521
Rošker Zlatko, Metelkova ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000379399.
gnu-208576
Rožanc Suzana, Brezje ob Slomu 14a,
Ponikva, osebno izkaznico, št. 001517190.
gnz-208646
Rutar Petra, Goriška cesta 10, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 001901772.
gno-208532
Sah Irena, Gospodinjska ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000471176.
gnm-208484
Setnikar Slavka, Križevniška ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000328324.
gnw-208474
Simončič Robert, Ulica Anke Salmičeve
84, Leskovec pri Krškem, osebno izkaznico,
št. 000736087. gnz-208546
Simonič Danilo, Tovarniška ulica 3,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001716596. gnh-208514
Stare Marija, Pokopališka ulica 22,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000625267.
gnj-208537
Svenšek Andrek, Prekmurska ulica 48,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001176559.
gnw-208574
Šijanec Filip, Rutarjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001486633.
gnh-208489
Šket Anica, Grajska vas 68, Gomilsko,
osebno
izkaznico,
št.
001419499.
gnb-208495
Škrlj Nada, Grassellijeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000108577.
gnb-208470
Štefančič Urška, Videm 5, VidemDobrepolje,
osebno
izkaznico,
št.
001701855. gnz-208471
Štiherle Marija, Gorenjska cesta 9,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000120897.
gnw-208499
Štrekelj Marija, Pri Postaji 14c,
Prevalje, osebno izkaznico, št. 000972941.
gnb-208620
Tršan Almira, Valburga 88, Smlednik,
osebno
izkaznico,
št.
001866657.
gnt-208627
Urbanija Katarina, Vrečkova ulica 3,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000948354.
gnk-208536
Usar Matevž, Ljubija 14, Mozirje, osebno
izkaznico, št. 000401153. gnt-208527
Večerin Peter, Strossmayerjeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001306491.
gnf-208566

Vidovič Svetlana, Pot za bistrico 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001741020.
gny-208672
Vošnjak Ravnikar Lara, Ulica bratov
Komel 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001345944. gnc-208594
Vrabl Tatjana, Drapšinova ulica 15,
Celje, osebno izkaznico, št. 001377324.
gnq-208505
Zadravec Filip, Cankarjeva ulica 82, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001294231.
gns-208528
Zalar Franc, Smerdujeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000467560.
gnv-208550
Zarić Ana, Podlipoglav 12, LjubljanaDobrunje, osebno izkaznico, št. 000814681.
gnd-208468
Zevnik Sandi, Bojsno 42, Globoko,
osebno
izkaznico,
št.
000483152.
gnk-208561
Zorman Marija, Preglov trg 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000683986.
gnc-208469
Zrimšek Marija Mojca, Trebinjska
ulica 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001745922. gnf-208491
Zrimšek Matic, Trebinjska ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001745926.
gng-208515
Zupanc
Asja,
Tugomerjeva
46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001759002.
gne-208592
Žižek Borut, Tratnikova ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000397863.
gnv-208475
Žunič Pavel, Krimska ulica 16, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001890905.
gnf-208466

Vozniška dovoljenja
Alidžanović Ismet, Šorlijeva ulica 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S1700375, reg. št. 6414 – duplikat, izdala
UE Kranj. gnj-208637
Bastič Peter Pavel, Strmca 115,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000106259, reg. št. 8082, izdala UE
Laško. gnv-208650
Blaznik Matija, Koroška cesta 33, Radlje
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 1485269, izdala UE Radlje ob Dravi.
gni-208663
Brus Milan, Golnik 134, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S2059991, reg.
št. 36027, izdala UE Kranj. gni-208638
Časl Matija, Koželjskega ulica 4,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2204996, reg. št. 21466, izdala UE
Velenje. gny-208597
Češnovar Peter, Cesta Cirila Kosmača 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 846257, reg. št. 184809, izdala UE
Ljubljana. gnp-208606
Delbello Kristjan, Strma pot 14, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. SI 49599, reg. št. 10225, izdala
UE Piran. gnp-208556
Domitrovič Eva, Kosovelova ulica 5,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1926245, reg. št. 50732, izdala UE Celje.
gnl-208635
Drnulovec Josip, Tbilisijska ulica 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
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št. S 388513, reg. št. 26807, izdala UE
Ljubljana. gnd-208618
Fabricijo Suzana, Kozarno 2a, Dobrovo
v Brdih, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2207489, reg. št. 50818, izdala UE Nova
Gorica. gnv-208454
Gojtan Tihomir, Jagodje 28, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
SI 57911, reg. št. 380, izdala UE Izola.
gnc-208544
Gostain Martin, Panonska ulica 39,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEFGH, reg. št. 11551, izdala
UE Lendava. gns-208653
Hlebec Alojz, Novi dom 28, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
S 267080, izdala UE Trbovlje. gnj-208662
Horvat Stanislav, Ulica prekomorske
čete 94, Črenšovci, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, reg. št. 5451, izdala UE
Lendava. gnt-208652
Hotzl Suzana, Streliška cesta 25,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1240123, reg. št. 114213, izdala UE
Maribor. gnw-208624
Ibro Ismet, Medno 34, Ljubljana-Šentvid,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h,
BCEGH, št. S 1947662, reg. št. 229141,
izdala UE Ljubljana. gno-208582
Jager Mitja, Orle 27, Škoﬂjica, vozniško
dovoljenje, kat. ABCGH, št. S 2089516,
reg. št. 257080, izdala UE Ljubljana.
gng-208590
Jauševac Erika, Pittonijeva ulica 12,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 51672, reg. št. 10790, izdala
UE Izola. gnd-208543
Jemec Nevenka, Pod hrasti 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2082844, reg. št. 140848, izdala UE
Ljubljana. gnc-208644
Jeraj Jamšek Klementina, Bukovica pri
Vodicah 12, Vodice, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S1943001, reg. št. 195413,
izdala UE Ljubljana. gnp-208581
Jerič Tomaž, Štefanja Gora 149, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BFGH, št. S1998186, reg. št.
36673, izdala UE Kranj. gnu-208451
Jevšenak Zvonko, Kamna Gora 18,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. ABCFGH, št. S2171604, reg. št. 11468,
izdala UE Slovenska Konjice. gnk-208511
Klemen Luka, Škapinova ulica 2, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
46097, izdala UE Celje. gnm-208634
Korenč Ivan, Žibrše 15, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S659572, reg. št. 241, izdala UE Logatec.
gnp-208506
Kramer Lovro, Cesta II. grupe odredov
33, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2217981, reg. št. 54971, izdala UE
Celje. gnn-208633
Kušar Danica, Ciglerjeva ulica 14,
Višnja Gora, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1991135, reg. št.
241009, izdala UE Ljubljana. gnh-208564
Leban Sebastijan, Kardeljeva cesta
57, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1692602, reg. št.
125889, izdala UE Maribor. gnv-208625
Leskovar Marko, Spodnja Ložnica 33,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BFGH, št. S2003269, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnf-208641
Lovrenčić Ilija, Žabjek 21, Trbovlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
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S1458447, reg. št. 12946, izdala UE
Trbovlje. gnv-208600
Maček Ludvik, Velesovo 8, Cerklje na
Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, št. S271428, reg. št. 5355,
izdala UE Jesenice. gnh-208639
Mauro Klavdija, Ukmarjeva ulica 16,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 4460, reg. št. 7331, izdala
UE Piran. gnq-208555
Mojzer Jožef, Plečnikova ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S1912173, reg. št. 42506, izdala
UE Maribor. gnx-208623
Novak Nina, Roje 3, Mirna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S002152212, reg.
št. 12210, izdala UE Trebnje. gne-208617
Paulić Nevia, Kajuhova ulica 11,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2197707, reg. št. 53886, izdala UE Celje.
gno-208632
Poreber Marko, Laze 3, Uršna sela,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1698231, izdala UE Novo mesto.
gnb-208453
Rek Miro, Ribnica na pohorju 103,
Ribnica na Pohorju, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 001809300,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnh-208664
Sakalić Amir, Dečkva cesta 44, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
51097, izdala UE Celje. gnp-208631
Serdt Vera, Tišina 67, Tišina, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S25133, izdala UE
Murska Sobota. gnq-208630
Simonič Danilo, Tovarniška ulica 3,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BCEGH, št. S1882572,
reg. št. 18926, izdala UE Slovenska Bistrica.
gne-208642
Srdinšek Darko, Mala Varnica 4/d, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1440470, izdala UE Ptuj. gng-208665
Stare Marija, Pokopališka 22, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S601854, reg. št. 12246, izdala UE Kranj.
gng-208640
Širec Marko, Ipavčeva 11, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A 50km/h BGH, št.
s1874271, izdala UE Maribor. gny-208622
Štiherle Marija, Gorenjska cesta 9,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1879137, reg. št. 15422. gnt-208452
Tršan Almira, Valburga 88, Smlednik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2143885, reg. št. 275168, izdala UE
Ljubljana. gnu-208626
Usar Matevž, Ljubija 14, Mozirje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1484939, izdala
UE Mozirje. gno-208657
Vauda Jožef, Zg. Hajdina 83/a, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S 1694062. gnk-208611
Vidovič Svetlana, Pot za bistrico 6,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1801482, reg. št. 39571,
izdala UE Domžale. gnz-208671

Zavarovalne police
Blaznik Anita, Onkraj meže 23, Mežica,
zavarovalno polico, št. 01000006976 –
izdano na Blaznik Franjo. gng-208615
Bobič Franc, Podzemelj 31, Gradac,
zavarovalno polico, št. 00101772298, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-208446
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BUGAT d.o.o., Reška ulica 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 845440.
gnu-208676
Ćosić Mirzet, CPB 14, Brestanica,
zavarovalno polico, št. 71265, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnn-208608
Muren Alojz, Kanižarica 6b, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. AO 1047092, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-208447
Papež Stanislav, Lopata 26, Hinje,
zavarovalno polico, št. 1033435, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnd-208443
Pirc Stanislav, Požarnice 72, Brezovica pri
Ljubljani, zavarovalno polico, št. 40328503,
izdala zavarovalnica Tilia. gnl-208660
Rupena Ervin, Prevoje pri Šentvidu
162, Lukovica, zavarovalno polico, št.
856180, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnf-208591
Stopar Terezija, Dolenje Sušice 13,
Dolenjske Toplice, zavarovalno polico, št.
041038024. gnl-208610

Spričevala
Bagola Milan, Cankova 87b, Cankova,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Murska Sobota, izdano leta 1975.
gnq-208455
Belaj Damjan, Šmiklavž 17a, Gornji
grad, spričevalo SPI Cene Štupar – živilski
delavec v slaščičarstvu. gnp-208456
Bregar Marjan, Log 10, Hrastnik,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Zagorje
– program kuhar, izdano leta 2000.
gnz-208621
Frelih Kovač Irena, Za Humcem 10,
Dolenja vas, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolskega centra za blagovni promet v
Ljubljani, izdano leta 1976, izdano na ime
Kovač Irena. gnj-208612
Kaljiković Sulejman, Hladilniška pot
34, Ljubljana, diplomo Srednje kovinaske
in poklicne šole Koper, izdana leta 1983.
gnf-208616
Lužar Jure, Glavarjeva 10, Komenda,
spričevalo ŠCRM Kamnik, izdano leta 2005.
gng-208440
Pagon Janez, Godovič 140, Godovič,
spričevalo št. II/23 Šole za voznike motornih
vozil Ježica, izdano leta 1974. gno-208457
Pečar Klara, Zidani Most 28A, Zidani
Most, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Celje, izdano leta 1999.
gnh-208614
Petejan Lea, Miren 141, Miren, spričevalo
1. letnika Poklicne in srednje strokovne
zdravstvene šole, Šolski center Nova
Gorica, izdano leta 1995. gnb-208445
Posega Bojan, Grajska cesta 3, Kanal,
indeks, št. II 3771/2005/2006, Srednje
ekonomske in trgovske šole Nova Gorica.
gni-208442
Prosen Miha, Rusjanov trg 9, Ljubljana,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani.
gns-208628
Škrlj Boštjan, Duplje 33, Vipava,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
in tehniško kmetijsko – živilske šole Nova
Gorica, izdano leta 2001. gnd-208668
Virtič Matej, Kajuhova ulica 4, Slovenske
Konjice, obvestilo o uspehu 3. letnika
I. Gimnazije Celje, izdano leta 2001.
gnx-208673

Zorec Renato, Podvinci 48a, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Dornava.
gnh-208439

Ostali preklici
ALPETOUR ŠPEDICIJA IN TRANSPORT
d.d., Kapucinski trg 8, Škofja Loka, licenco
za tovorno vozilo z reg. št. KR K6-454.
gny-208647
Antonucci Valerio, Via Cadovna 16,
Rivignano, Italija, letalske licence poklicnega
pilota št. SLO/A(A)000053, izdalo Ministrstvo
za promet, Uprava RS za civilno letalstvo.
gnn-208458
Bašič Sanela, Triglavska 28, Bohinjska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18050041,
Filozofska fakulteta. gnw-208599
Berlič Niko, Šlosarjeva ulica 17, Ljubljana,
delovno knjižico. gnn-208533
Fijačko Jure, Gerbičeva ulica 46,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt-208602
Gorenc Dušan, Stanetova 24, Celje,
delovno knjižico. gni-208613
Grabnar Sebastjan, Dolenjska cesta 136,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-208619
Kovač Verica, Lendavska 19b, Murska
Sobota, 4 delnic CATV Murska Sobota,
vpisane pod zap. št. 878. gnx-208448
Lapič Boštjan, Polje, cesta XXXV/ 5,
Ljubljana-Polje, izvod licence skupnosti za
vozilo Mercedes Benz 1317-42 z reg št.
LJ U0-79X z veljavnostjo do 23. 10. 2009.
gnb-208670
Lovšin Franc, Dolenji Lazi 4, Ribnica,
delovno knjižico. gnv-208450
Maček Sabina, Jevšnikova ulica 30,
Kisovec, študentsko izkaznico, št. 18000857,
Filozofske fakulteta. gnf-208666
Makovec Rok, Vrhovci, cesta XXI/22,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 19417857,
Ekonomska fakulteta. gns-208603
Manojlovič Lenka, Kandijska cesta 41,
Novo mesto, delovno knjižico. gnc-208444
Najdič Maja, Žibertova ulica 19, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq-208605
Nučič Jože, Rateče 159, Rateče-Planica,
delovno knjižico. gnm-208609
Rebolj Silvo s.p., Mala sela 3, Vače,
licenco, št. 9680 z veljavnostjo od 6. 11.
2000 do 6. 11. 2005. gnq-208655
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska
55, 1523 Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Švab Jožeta, zap. št. 120,
izdano dne 2. 4. 2002. Ob-34251/05
Savković Željko, Ižanska cesta 287,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-208675
Smuk Ursula, Pod perkolico 48, Radlje ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 20200270,
Pravna fakulteta. gnd-208593
Sušec Janez, Vrtna ulica 6, Murska
Sobota, 6 delnic CAVT, označene pod
številko 713. gno-208607
Štingl Damijan, Podgorje 19c, Apače,
delovno knjižico. gnw-208449
Transport Potrebuješ, Zagorica pri Vel.
Gabru 54, Veliki Gaber, dovolilnice št.
070/10 – BIH 1000512, za državo BIH in
iz tretje države (s tranzitom lastne države),
izdala OZ Slovenije. gnc-208648
Tripunović Ranko, Raičeva ulica 111/e,
Ljubljana, delovno knjižico. gnw-208649
Vižintin Marko, Cankarjeva 1c, Velenje,
3 delnic KRS Velenje št. 030400, 030402,
030402. gnf-208441
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-15.B
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave po 64. členu Zakona o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Pozivi za predlaganje kandidatov za sodnike porotnike
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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NOVA IZDAJA
dr. Lojze Ude. mag. Nina Betetto, dr. Aleš Galič,
dr. Vesna Rijavec, dr. Dragica Wedam Lukić, Jan Zobec

PRAVDNI POSTOPEK
Zakon o pravdnem postopku s komentarjem
Ko se združi vodilno slovensko civilnoprocesno pravno razmišljanje,
ko na skupni tir zapeljeta vodilna slovenska založnika pravne literature, izide prvi komentar prvega slovenskega Zakona o pravdnem postopku. Komentar zakonskih določb, ki bo izšel v TREH KNJIGAH na približno
1800 straneh, so avtorji pripravljali dobrih pet let.
Knjige skupaj izdajata Založba Uradni list Republike Slovenije in
GV Založba.
V prvi knjigi so komentirani členi od 1 do 150. Druga knjiga bo predvidoma
izšla do aprila, tretja pa do oktobra 2006.
Prednaročniška cena (130.200 SIT z DDV) velja do izida druge knjige.
Naročnikom bomo knjige pošiljali po njihovem izidu. Kupnino plačate v
treh delih. Za vsako knjigo bodo naročniki prejeli račun za 43.400 SIT.
Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

Pravdni postopek
Zakon o pravdnem postopku s komentarjem
– prednaročniška cena
– cena prve knjige

130.200 SIT z DDV
43.400 SIT z DDV
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