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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-6697/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Področna enota Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/307-73-29, faks +386/1/231-26-67,
elektronska pošta: nina.derenda@zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: posodobitev omrežja SST.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.23.00.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako katergorijo storitev: prenova samopostrežnih terminalov z nadomestitvijo zastarele strojne opreme, ob
ohranitvi funkcionalnosti celotne aplikativne programske opreme. Prenovljena
strojna oprema mora biti integrirana v
obstoječe informacijsko okolje Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 29. 4. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SST-4/05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Področna enota
Informacijski center
Ob-6698/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove-

11. 3. 2005

nije, Področna enota, Informacijski center,
kontaktna oseba: Nina Derenda, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/307-73-29, faks +386/1/231-26-67,
elektronska pošta: nina.derenda@zzzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: nadgradnja TKS.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30.26.00.00-6.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: nadomestitev strojnih komponent in sistemske programske opreme transakcijsko
komunikacijskega strežnika v omrežju
samopostrežnih terminalov, ob ohranitvi funkcionalnosti obstoječe aplikativne
programske opreme in integracija v informacijski sistem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 18. 5. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: TKS-1/05.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Področna enota
Informacijski center
Ob-7007/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: avtomobili.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34.10.00.00-8, dodatni predmeti:
34.11.00.00-1, 34.13.60.00-9.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
– osebna vozila: 1 kom,
– lahka dostavna vozila: 100 kom,
– srednja dostavna vozila: 23 kom.
II.5) Drugi podatki: količine so okvirne.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/P.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-7008/05
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.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pogonsko gorivo za leto
2006.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
11.00.00.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
550,000.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4/P.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-7009/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: strežniki.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
170,080.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/P.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-7010/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: UPO oprema.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: računalniška strojna oprema v predvideni
vrednosti 217,120.000 SIT.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/P.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Storitve
Ob-6549/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., kontaktna oseba: Andrej Krupenko, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/300-99-38,
faks +386/1/300-99-37, internetni naslov:
http://www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vodenje projektov za
pridobitev prostorske dokumentacije za
odseke AC, HC in državnih cest, za katere je naročnik DARS d.d. v naslednjih
sklopih:
– sklop 1: Gorenjski krak AC omrežja,
– sklop 2: Primorski krak AC omrežja,
– sklop 3.: Dolenjski in štajerski krak AC
omrežja.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74200000–1.
II.2.3) Kategorija storitve: 12.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: marec 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 1
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
66,400.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: marec 2005;
– gradnje/dobave/izvedbe: maj 2005.
Sklop št. 2
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
101,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: marec 2005;
– gradnje/dobave/izvedbe: maj 2005.
Sklop št. 3
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
34,800.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: marec 2005;
– gradnje/dobave/izvedbe: maj 2005.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-7037/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za promet, Direkcija RS za
ceste, kontaktna oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36, elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni
naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: priprava osnutkov mesečnih dovoljenj za
izredne prevoze – 1. faza.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: marec 2005.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2005.
Ministrstvo za promet
Direkcija RS za ceste

Javni razpisi
Blago
Št. 121/05

Ob-6662/05
Popravek
V objavi javnega naročila za nakup RTG
opreme s pripadajočo adaptacijo prostorov
št. objave v Ur. l. EU 2005/S 23-022096 z
dne 2. 2. 2005 in Ur. l. RS, št. 10, z dne 4. 2.
2005, Ob-3184/05, se spremenijo navedbe
pod točkami objave kot sledi:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 3. 2005 do 10. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2005
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, Glavna
stavba, Zaloška cesta 7, Predavalnica I.
VI.4) Dodatne informacije: vpogled v razpisno dokumentacijo je možen vsak delovni
dan na naslovu pod točko I.3 te objave. Vsi
dokumenti, ki bi bili veljavni na dan 7. 3.
2005 bodo veljali tudi za novi rok.
Klinični center Ljubljana
Št. 090/05

Ob-6664/05
Popravek
Naročnik je v Uradnem listu RS, št.
18 z dne 25. 2. 2005 objavil javni razpis
(Ob-5490/05) za izdelavo, dobavo in montažo opreme Slovenskega etnografskega
muzeja v Ljubljani. V navedeni objavi ni bil
naveden čas in kraj odpiranja ponudb, in

sicer se navedba pod točko IV.3.5) pravilno
glasi: Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
23. 3. 2005 ob 12. uri, Slovenski etnografski muzej, Metelkova 2, Ljubljana, sejna
soba I. nadstropje.
Ministrstvo za kulturo
Št. 5/34-2820/1-05
Ob-6863/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo pismonoških
torb, objavljenem v Ur. l. RS, št. 16 z dne
18. 2. 2005, Ob-4335/05, se popravita IV.3.6)
in IV.3.7.2) točki in se pravilno glasita:
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: veljavnost ponudbe je do 12. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum javnega odpiranja ponudb je 29. 3. 2005 ob
12.30.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 6/05

Ob-6866/05
Popravek
V objavi v Uradnem listu RS, št. 20-21 z
dne 4. 3. 2005, Ob-6148/05 – dobava šasij
s kabino za komunalna vozila, je prišlo do
napake v II.1.9. točki, ki se pravilno glasi:
II.1.9. Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: dvoosna šasija za smetarsko nadgradnjo za zbiranje, stiskanje in prevoz komunalnih odpadkov – 5
kosov.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: dvoosna šasija za samonakladalno nadgradnjo za prevoz komunalnih odpadkov – 1 kos.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: dvoosna šasija za vozilo s hidravličnim dvigalom za prevoz
komunalnih odpadkov – 1 kos.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: dvoosna šasija za vozilo s hidravličnim dvigalom za prevoz
komunalnih odpadkov – 1 kos.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: lahka tovorna šasija
s podaljšano kabino prirejena za kiper
keson – 1 kos.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Sklop št. 6
2) Kratek opis: lahka tovorna šasija
z dvojno kabino in štirikolesnim pogonom, prirejena za kiper keson in nakladalno stranico – 1 kos.
3) Obseg ali količina: razvidno v razpisni
dokumentaciji.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Ob-6550/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Andrej
Levstik, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-76-06, faks 01/241-76-04,
elektronska pošta: andrej.levstik@gov.si,
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internetni naslov: http://www2.gov.si/mz/mzsplet.nsf.
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: pisarniški material.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
pisarniški material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija dejavnosti,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 in 2,
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo davčnega urada.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega postopka: predhodna objava, Uradni list RS, št. 108-109 z dne 8. 10. 2004,
Ob-26962/04.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Uradni list RS, št. 108 z dne
8. 10. 2004, Ob-26962/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Št.

VI.4) Dodatne informacije: splošna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Ministrstva za zdravje, opis predmeta
naročila pa udeleženci pridobijo na naslovu pooblaščenega naročnika po predhodni
pisni najavi – posredovanju izpolnjenega obrazca iz razpisne dokumentacije: zahtevek
za dvig razpisne dokumentacije (6. točka
razpisne dokumentacije).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 3. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Ob-6551/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za zdravje, kontaktna oseba: Andrej
Levstik, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-76-06, faks 01/241-76-04,
elektronska pošta: andrej.levstik@gov.si, internetni naslov: http://www2.gov.si/mz/mzsplet.nsf.
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: zobozdravstveni material.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobozdravstveni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni
plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– registracija dejavnosti,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registracji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 IN 2,
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden ali
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začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
– potrdilo davčnega urada.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: predhodna objava Ur. l. RS, št.
108-109 z dne 8. 10. 2004, Ob-26963/04.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 108 z dne 8. 10.
2004, Ob-26963/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 4. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: splošna razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Ministrstva za zdravje, opis predmeta
naročila pa udeleženci pridobijo na naslovu pooblaščenega naročnika po predhodni
pismeni najavi – posredovanju izpolnjenega obrazca iz razpisne dokumentacije: zahtevek za dvig razpisne dokumentacije (6.
točka razpisne dokumentacije).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 3. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Ob-6553/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-25-26, faks 04/202-67-18, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovno zdravstvo Gorenjske,
kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/208-25-18, faks 04/202-67-18.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Osnovno
zdravstvo Gorenjske, kontaktna oseba: Milana Vinter Šambar, Gosposvetska ulica 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/208-25-18,
faks 04/202-67-18.
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: B_004.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
osebna vozila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Škofja Loka, Bled, Bohinj,
Jesenice in Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: ZD Škofja Loka.
3) Obseg ali količina: 2 vozili.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: ZD Bled – Bohinj.
3) Obseg ali količina: 2 vozili.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: ZD Jesenice.
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3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: ZD Kranj.
3) Obseg ali količina: 1 vozilo.
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:
6 osebnih vozil.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menično jamstvo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 30 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je ponudnik uradni prodajalec in serviser vozil, ki jih ponuja,
– ostala zahteve kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 4. 2005, cena:
2.400 SIT. DDV je vračunan v ceno.
Pogoji
in
način
plačila:
01252-6030921122.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2005
ob 10.30, v prostorih uprave Osnovnega
zdravstva Gorenjske, Gosposvetska ulica 9,
Kranj.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-6555/05
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, Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktni osebi: Igor
Štraus, Boštjan Šporn, Šmartinska cesta 55,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-28-23,
01/478-28-85, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: igor.straus@gov.si, bostjan.sporn@gov.si,
internetni
naslov:
http://www.gov.si/durs/index.php.
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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 03/2005 – NRO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Davčni uradi po vsej
Sloveniji.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA, 93: DL 30.02.13,
DL 30.02.14, DL 30.02.16.
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: prenosni računalniki – standardni – 135,
2. sklop: prenosni računalniki – zmogljiv – 6,
3. sklop: optični čitalci – 70,
4. sklop: tiskalniki matrični namizni – čb
– 250,
5. sklop: tiskalniki matrični heavy duty
– čb – 54,
6. sklop: tiskalniki laserski namizni – čb
– 125,
7. sklop: tiskalniki laserski mrežni – čb
– 140,
8. sklop: tiskalniki laserski mrežni – barvni – 17.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: pri 6., 7. in 8. sklopu ponudba opcije nakupa potrošnega materiala.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe,
po podpisu pogodbe garancija za dobro izvedbo in garancijsko vzdrževanje.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se izvrši v roku 30 dni od uradnega prejema
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudniki, katerih skupna ponudbena
cena vseh sklopov je višja od 50,000.000
SIT, morajo v ponudbi predložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
biti ﬁnančno in poslovno sposoben, kar za
gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj
v bonitetni razred 3C za leto 2003, da imajo
v zadnjih 6 mesecih 0 dni dospelih neporavnanih obveznosti in, da na dan pred izsta-

vitvijo obrazca BON-2 niso imele dospelih
neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pri nekaterih sklopih HCL
potrdilo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
43301-5/2005-01-724.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče vseskozi na
http://www.gov.si/durs/index.php.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2005 do
9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pravni predstavniki podjetja ali pooblaščene osebe pravnih predstavnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2005
ob 9.45, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna
uprava Republike Slovenije, Glavni urad,
Šmartinska 55, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva preko spletne
strani naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance,
Davčna uprava Republike Slovenije
Ob-6556/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj,
kontaktna oseba: Ivan Brajdič, Tončka
Dežmana 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/280-15-00, faks 04/280-15-29, elektronska pošta: Ivan.brajdic@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.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe šolske kuhinje: kruh in pekovski izdelki; meso
sveže; mesni izdelki in jajca; perutnina in izdelki; mleko in mlečni izdelki; krompir; sadje
in zelenjava; zmrznjena zelenjava, sadje;
ribe; mlevski izdelki in testenine; sirupi in
sadni sokovi; ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1,
4000 Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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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: kruh
in pekovski izdelki; meso sveže; mesni izdelki in jajca; perutnina in izdelki; mleko in
mlečni izdelki; krompir; sadje in zelenjava;
zmrznjena zelenjava, sadje; ribe; mlevski
izdelki in testenine; sirupi in sadni sokovi;
ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila; začetek 1. 5. 2005 in/ali konec 31. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v vrednosti 10% od ponujene
vrednosti blaga za resnost ponudbe in hkrati za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni po potrditvi računa s
strani naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev
mora predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila in
predstaviti odgovorne osebe vsakega dobavitelja posebej.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis iz registra, ki ni starejši od
30 dni,
– da ni v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali v postopku likvidacije,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazce,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika,
– da bo ponudil vsaj 60% blaga iz predračuna naročnika,
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan,
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP.
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 – 50 točk,
2. celovitost ponudbe – 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 10 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.

Št.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 1. 4. 2005.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na
transakcijski račun št. 01252-6030658155
pri Gorenjski banki, d.d. Kranj, s pripisom
za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 4. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo v torek, dne 5. 4. 2005 ob 8. uri,
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj, Tončka
Dežmana 1, 4000 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: 4. 3. 2005.
Osnovna šola Jakoba Aljaža Kranj
Št. 222
Ob-6557/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica Golnik-KOPA, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, tel. 04/256-94-41, faks 04/256-94-42,
elektronska pošta: roman.potocnik@klinikagolnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.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 endoskopske opreme.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2JN/2004 – endoskopska
oprema.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava endoskopske opreme:
– videobronhoskop in videoprocesor – 1
kom,
– ﬁberbronhoskop – 1 kom,
– UZ sonda a.) periferna – 1 kom, b.)
centralna – 1 kom,
– video torakoskop z videoprocesorjem
– 1 kpl,
– video kolonoskop – 1 kom,
– mobilna enota 14″ (monitor in ksenonski izvor svetlobe) – 1 kpl.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: endoskopski oddelek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 3. 2005 in/ali konec
predvidoma do 10. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60dnevni plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti,
dovoljenje upravnega organa za opravljanje
dejavnosti, nekaznovanje in ostale zahteve,
ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju, potrdilo plačanih davkih, potrdilo sodišča, da ni
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali postopek likvidacije, vse ostalo
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/p in BON
2 obrazec oziroma za ﬁzične osebe napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto potrjeno s strani pristojne davčne
uprave in podatke bank kjer ima ponudnik
odprte poslovne račune o solventnosti za
obdobje zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: reference v zadnjih 2 letih pred
oddajo ponudbe, natančnejši opis in prospektni material ponujene opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. plačilne pogoje,
3. čas garancije.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 3. 2005 do
12. ure.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 3. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 4. 2005
ob 12. uri, sejna soba tajništva poslovne
direktorice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 3. 2005.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Ob-6559/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina
Zagorje ob Savi, kontaktna oseba: Boris Grošelj, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, Slo-
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venija, tel. 03/565-57-00, faks 03/566-40-11,
elektronska pošta: boris.groselj@zagorje.si,
internetni naslov: www.zagorje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je 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:
dobava električne energije za potrebe
Občine Zagorje ob Savi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje,kraj
dobave ali izvedbe: različne lokacije na območju Občine Zagorje ob Savi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena količina 1.400.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – podrobnosti v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30dnevni rok plačila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organu.
Dokazila: za družbe fotokopija izpiska iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
fotokopija priglasitvenega lista (dokumenti
so lahko datirani največ 60 dni pred datumom oddaje ponudbe).
2. Ponudnik mora imeti licenco za opravljanje energetske dejavnosti s področja
predmetnega javnega naročila.
Dokazila: fotokopija potrdila oziroma licence izdane s strani Agencije za energijo
RS.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s poslovanjem in podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazila:
– originalno potrdilo, izdano s strani
Ministrstva za pravosodje – kazenska evidenca, da v preteklih petih letih pred objavo naročila ponudnik ni bil obsojen zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem (dokument ne sme biti starejši od 60 dni, od
datuma oddaje ponudbe),
– potrjen obrazec izjave ponudnika pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnikovi vodstveni delavci niso v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja niso
bili pravnomočno obsojeni oziroma vpisani
v kazensko evidenco (obrazec iz razpisne
dokumentacije).
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4. Ponudnik mora sprejemati vse pogoje
iz razpisne dokumentacije.
Dokazilo: potrjen obrazec izjave ponudnika (obrazec iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ter njegovo poslovanje ni predmet
obravnave pred sodiščem ali poslovanje ni
s sodno odločbo ustavljeno oziroma ni bil
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojnega
organa iz sodne ali druge enakovredne evidence (dokument je lahko datiran največ 60
dni pred datumom oddaje ponudbe).
2. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma ponudnik, ki ima sedež v tujini, mora
imeti v RS poravnane tiste dajatve, ki jih je
moral poravnati v RS.
Dokazilo: originalno potrdilo pristojne izpostave Davčnega urada RS, ki ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
3. Originalno potrdilo pristojne poslovne
banke, ki vodi ponudnikov poslovni račun,
da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran – dokument ne sme biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudb.
4. Potrjen obrazec izjave ponudnika po
Odredbi o ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov (obrazec iz razpisne dokumentacije).
5. Potrjen obrazec izjave ponudnika, da
nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok (obrazec
iz razpisne dokumentacije).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti sposoben zagotoviti potrebno količino električne energije.
Dokazila:
– potrjen obrazec izjave ponudnika (obrazec iz razpisne dokumentacije);
– fotokopija dokazil o odobrenih prostih
čezmejnih zmogljivosti za prenos električne
energije oziroma fotokopije dokazil o nakupu električne energije, npr. fotokopije predkupnih pogodb za dobavo električne energije iz katerih je razvidna količina in trajanje
predmetnih pogodb, če ponudnik ni sam
proizvajalec električne energije oziroma fotokopija dokazila o kapaciteti proizvodnje
električne energije najmanj v višini ocenjene
razpisane količine.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 4. 2005, vsak
delovni dan med 8. in 12. uro na Oddelku
za gospodarske javne službe na sedežu
Občine Zagorje ob Savi.
Cena: 10.000 SIT, cena vključuje DDV.
Pogoji in način plačila: pred prevzemom
razpisne dokumentacije predložiti potrdilo
o nakazilu zneska 10.000 SIT na podračun proračuna 01342-0100018358 pri UJP
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 4. 2005 do 9. ure
ne glede na vrsto prenosa.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma odpiranja ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 4. 2005
ob 10. uri, v sejni sobi na sedežu Občine
Zagorje ob Savi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005
Občina Zagorje ob Savi
Ob-6730/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 016/2005-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup FM oddajnikov za oddajanje radijskih programov, sprejemniki in pripadajoča oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 29.85.21.00-7, dodatni predmeti:
32.31.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 29.85.21.00-7, dodatni predmeti:
32.31.00.00-9.
2) Kratek opis: FM oddajniki in sprejemniki:
– oddajniki 13 kosov,
– sprejemniki 8 kosov.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.21.00-7.
2) Kratek opis: FM oddajnik 5000 W.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup FM oddajnikov za oddajanje radijskih
programov, sprejemnikov in pripadajoče
opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 016/2005.
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
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procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 016/2005.
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 016/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Sklop A
1. ekonomska cena – 80 točk,
2. garancija – 10 točk,
3. višina – 5 točk,
4. teža – 5 točk.
Sklop B:
1. ekonomska cena – 80 točk,
2. garancija – 10 točk,
3. višina – 5 točk,
4. izkoristek oddajnika – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-016/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 2. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v pisni obliki bo na razpolago za
6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni
predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86
in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna
verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je brezplačna. Način
plačila je negotovinski, na podračun EZR
pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 016/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 3. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 10. uri; sejna soba Službe za komercialne zadeve in javna naročila RTV Slovenija,
Čufarjeva ul., Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 321-34/05
Ob-6731/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Uprava RS za javna
plačila, kontaktna oseba: Zdenka Hanžič,
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-51-715, faks 01/47-51-703,
elektronska pošta: zdenka.hanzic@mfujp.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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javno naročilo za nabavo pisarniškega
materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po lokacijah naročnika
– seznam lokacij je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
pisarniški material: kuverte, mape, etikete,
obrazci, pisala, papir, tonerji, trakovi in ostali droben pisarniški material.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 500.000 SIT z veljavnostjo najmanj
90 dni od skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
plačilo se izvaja mesečno za nazaj. Rok
plačila najmanj 30 dni po prejemu posameznega pravilno izstavljenega računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
2. Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. Ponudnik mora v zadnjih treh letih
pred objavo razpisa izkazati vsaj 3 reference s področja dobave pisarniškega
materiala (vrednost posamezne reference
mora biti vsaj enaka polovici ponudbene
vrednosti).
5. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokade poslovnega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1:
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne
evidence;
– dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3: izjava in potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5: obrazec BON 1 ali BON 1/P
ali BON 2, ki odraža ponudnikovo stanje v
mesecu pred oddajo ali v mesecu oddaje ponudbe – iz obrazca mora biti razvidno stanje
blokade poslovnih računov v zadnjih 6. mesecih od izstavitve. Če je ponudnik samostojni podjetnik namesto teh obrazcev predloži
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potrdila o solventnosti poslovnih bank, kjer
ima samostojni podjetnik odprte poslovne
račune, iz katerih je razvidno stanje blokad
poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4: izjava ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: 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 12. 4. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2005
ob 12.30; na sedežu naročnika (Uprava RS
za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana – sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Uprava RS za javna plačila
Ob-6732/05
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 – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Kratek opis: osebni avtomobil – manjši – 3 vrata.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
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2) Kratek opis: osebni avtomobil – manjši – 5 vrat.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Kratek opis: osebni avtomobil – karavan.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. Č
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.20.00-5.
2) Kratek opis: osebni avtomobil – limuzina.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. D
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Kratek opis: osebni – enoprostorec.
3) Obseg ali količina: 4 kosi.
Sklop št. E
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Kratek opis: osebni – enoprostorec
– drsna vrata.
3) Obseg ali količina: 2 kosa.
Sklop št. F
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.30.00-2.
2) Kratek opis: kombi 4x4.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. G
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.30.00-2.
2) Kratek opis: kombi – furgon 4x4.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. H
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.31.00-3.
2) Kratek opis: terensko vozilo 4x4 –
manjše.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. I
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.31.00-3.
2) Kratek opis: terensko vozilo 4x4 –
srednje.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. J
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.31.00-3.
2) Kratek opis: terensko vozilo 4x4 –
večje.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
vozil po sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor se bo ponudnik javil na več sklopov in
bo vsota njihovih ocenjenih vrednosti (navedenih v točki 3.1. razpisne dokumentacije)
presegla 30,000.000 SIT, mora ponudnik
predložiti garancijo za resnost ponudbe
(izdano s strani banke ali zavarovalnice),
brezpogojno in nepreklicno ter plačljivo na
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prvi poziv, veljavno do 30. 6. 2005 v višini
500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po podpisu prevzemnega zapisnika za posamezno
vozilo.
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 004/2005.
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 004/2005.
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 004/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 004/2005E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim
DDV po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa je
brezplačna. Način plačila je negotovinski, na
podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska
25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic
na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 004/2005-1L-ODP/S) in
z navedbo davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2005 do 8.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2005
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.4) Dodatne informacije: javno naročilo
vsebuje tudi zamenjavo starih vozil naročnika po sistemu: »nakup staro za novo«. Tako
bo moral pri vsakem sklopu izbrani ponudnik pri navedbi končne ponudbe upoštevati
tudi dejstvo, da bo od naročnika prejel stara
vozila (navedena po sklopih v razpisni dokumentaciji). Za stara vozila bo organiziran
tudi ogled le-teh. Vse informacije se nahajajo v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija

Št. 05-50102
Ob-6736/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Domžale, kontaktna oseba: Jure Vrhovec,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, Slovenija,
tel. 01/72-20-100, faks 01/72-14-231, elektronska pošta: Jure.vrhovec@domzale.si,
internetni naslov: www.domzale.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: pohištvo in oprema za
novo Domžalsko knjižnico v Mercatorjevem
centru.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava, dobava in montaža pohištva in
opreme za novo knjižnico v Mercatorjevem centru v Domžalah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Mercator center, Cesta
talcev 4, Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava, dobava in montaža pohištva in opreme
po projektu opreme.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in/ali konec
20. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (2,000.000
SIT), bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (10% pogodbene
cene), bančna garancija za odpravo napak
v splošnem garancijskem roku (10% pogodbene cene).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
po prevzemu, plačilni rok 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ustrezna registracija (originalni izpisek
iz sodne evidence), dokazilo, ponudnik ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen (originalno potrdilo
pristojnega ministrstva in izjava ponudnika),
dokazilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravneve ali drug podoben
postopek (originalno potrdilo pristojnega
ministrstva), navedba odgovorne osebe za
izvedbo naročila, dovoljenje za opravljanje
dejavnosti (ali izjava, da posebno dovoljenje
ni potrebno).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: s strani investitorja potrjene reference za opremljanje družbenih ali poslovnih objektov v zadnjih 3 letih,
vrednost posameznega projekta najmanj 20
milijonov SIT (pogoj za priznanje sposobnosti so vsaj tri potrjene reference), dokazilo
o pravočasno poravnanih obveznostih do
dobaviteljev in podizvajalcev (potrdilo pooblaščenega revizorja).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 4. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti dokazilo o plačilu na TRR
01223-0100001491.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 4. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2005
ob 16. uri; Občina Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale, konferenčna soba Občine Domžale v I. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Občina Domžale
Ob-6775/05
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava poštnih nabiralnikov in betonskih podstavkov za samostoječe poštne
nabiralnike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– poštni nabiralniki na ključ – 176 kosov, od tega 10 nabiralnikov z vratci na levi
strani,
– samostoječi poštni nabiralniki brez betonskega podstavka – 14 kosov in betonski
podstavki za samostoječe poštne nabiralnike – 10 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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,
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– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
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,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
prihodkov manjših od mnogokratnika 3 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena po vrsti blaga.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 4. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik oddaja naročilo po vrstah blaga.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-6776/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500
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Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava dostavnikov (sredstva poštnega
omrežja).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 113
kosov dostavnikov (količine so okvirne in
lahko odstopajo).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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 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,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
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,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
prihodkov manjših od mnogokratnika 3 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: da.
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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 12. 4. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo,
da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš točen naslov ter davčno številko, posredujete
po telefaksu 02/449-23-79. Zainteresirane
ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2005
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 122/05
Ob-6778/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64, elektronska pošta: javna.naroc1@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
kontaktna oseba: Služba za javna naročila,
Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks ++386/1/522-27-64, elektronska pošta:
javna.naroc1@kclj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
enteralna prehrana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.49.23.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila po sklopih je razviden iz
razpisne dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
Naročnik bo sklepal pogodbe z izbranimi
ponudniki za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še za maksimalno 2 krat po
eno leto ob izpolnjevanju pogojev navedenih
v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a)
za resnost ponudbe v višini 10% končne
ponudbene vrednosti, b) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje za priznanje sposobnosti:
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
2.1. ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in
2.2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
takega kaznivega dejanja in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava, ali če je uveden
katerikoli drug postopek 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;
6. da ponudniku in proizvajalcu na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
7. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
kar pomeni: da ponudnik nima blokiranega
računa v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe, da ponudnik nima izkazane izgube iz
poslovanja v zadnjih dveh letih pred oddajo
ponudbe, da je bil ponudnikov prihodek od
prodaje v preteklem poslovnem letu najmanj
2x večji od vrednosti njegove ponudbe;
8. da izpolnjuje v celoti vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije;
9. da soglaša s sukcesivnimi dobavami
blaga in z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence:
2.1. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo,
2.2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);

3. veljavno dovoljenje za promet z medicinskimi pripomočki;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb);
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
7. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo,.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika, izpolnjena disketa in potrjen izpis le-te;
8b) certiﬁkate, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost s predpisi, speciﬁkacijami in standardi;
9. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 4. 2005
ob 9. uri, Klinični center Ljubljana, Glavna
stavba, Zaloška cesta 7, predavalnica I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
sklepal pogodbe z izbranimi ponudniki za
obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še za maksimalno 2 krat po eno leto ob
izpolnjevanju pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji. Ponudniki imajo pravico
do brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je naveden za
njen prevzem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Klinični center Ljubljana
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Št. 123/05
Ob-6779/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64, elektronska pošta: javna.naroc1@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana,
kontaktna oseba: Služba za javna naročila,
Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks ++386/1/522-27-64, elektronska pošta:
javna.naroc1@kclj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
urinske in drenažne vrečke.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.14.16.11-6, dodatni predmeti:
33.14.16.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila po sklopih je razviden iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
Naročnik bo sklepal pogodbe z izbranimi ponudniki za obdobje enega leta z
možnostjo podaljšanja še za maksimalno
2 krat po eno leto ob izpolnjevanju pogojev
navedenih v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a)
za resnost ponudbe v višini 10% končne
ponudbene vrednosti, b) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje za priznanje sposobnosti:
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2.1. ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in
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2.2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
takega kaznivega dejanja in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava, ali če je uveden
katerikoli drug postopek 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;
6. da ponudniku in proizvajalcu na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
7. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
kar pomeni: da ponudnik nima blokiranega
računa v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe, da ponudnik nima izkazane izgube iz
poslovanja v zadnjih dveh letih pred oddajo
ponudbe, da je bil ponudnikov prihodek od
prodaje v preteklem poslovnem letu najmanj
2x večji od vrednosti njegove ponudbe;
8. da izpolnjuje v celoti vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije;
9. da soglaša s sukcesivnimi dobavami
blaga in z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence
2.1. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo;
2.2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
3. veljavno dovoljenje za promet z medicinskimi pripomočki;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb);
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
7. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
8b) certiﬁkate, ki jih izdajajo pooblaščeni
organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost s predpisi, speciﬁkacijami in standardi;

23-24 / 11. 3. 2005 /

Stran

1903

9. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 4. 2005
ob 10. uri, Klinični center Ljubljana, Glavna
stavba, Zaloška cesta 7, predavalnica I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
sklepal pogodbe z izbranimi ponudniki za
obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še za maksimalno 2 krat po eno leto ob
izpolnjevanju pogojev navedenih v razpisni
dokumentaciji. Ponudniki imajo pravico do
brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je naveden za njen
prevzem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 124/05
Ob-6780/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64, elektronska pošta: javna.naroc1@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični center Ljubljana, Služba za javna naročila, Bohoričeva 28, 1525 Ljubljana, Slovenija, faks
++386/1/522-27-64, elektronska pošta: javna.naroc1@kclj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana,
komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični
center Ljubljana, komerciala, tajništvo komerciale, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-00, faks
++386/1/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sterilizacijski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
javnega naročila po sklopih je razviden iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
Naročnik bo sklepal pogodbe z izbranimi
ponudniki za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še za maksimalno dvakrat po
eno leto ob izpolnjevanju pogojev navedenih
v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv, ki jo izda prvovrstna banka: a)
za resnost ponudbe v višini 10% končne
ponudbene vrednosti, b) za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 90 dni od prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje za priznanje sposobnosti:
1. je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
2.1. ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in
2.2. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
takega kaznivega dejanja in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane;
3. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
4. da ni zoper njega uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; če poslovanje ponudnika vodi izredna uprava, ali če je uveden
katerikoli drug postopek 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;
6. da ponudniku in proizvajalcu na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
7. da je ekonomsko – ﬁnančno sposoben
kar pomeni: da ponudnik nima blokiranega
računa v zadnjih 6 mesecih pred oddajo ponudbe, da ponudnik nima izkazane izgube iz
poslovanja v zadnjih dveh letih pred oddajo
ponudbe, da je bil ponudnikov prihodek od
prodaje v preteklem poslovnem letu najmanj
2x večji od vrednosti njegove ponudbe;
8. da izpolnjuje v celoti vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije;
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9. da soglaša s sukcesivnimi dobavami
blaga in z rokom plačila pogodbenih obveznosti 90 dni od prejema računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
2.1. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo;
2.2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb);
3. veljavno dovoljenje za promet z medicinskimi pripomočki;
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb);
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb);
7. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8a) podroben opis vsebine-predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika,
8b) certiﬁkate, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor
kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost s
predpisi, speciﬁkacijami in standardi,
9. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za
javna plačila št.: 01100-6030277894.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 4. 2005
ob 11. uri, Klinični center Ljubljana, Glavna
stavba, Zaloška cesta 7, predavalnica I.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
sklepal pogodbe z izbranimi ponudniki za
obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja
še za maksimalno dvakrat po eno leto ob
izpolnjevanju pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji. Ponudniki imajo pravico
do brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je naveden za
njen prevzem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 125/05
Ob-6781/05
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: Klinični center Ljubljana, UAS
– Komercialni sektor, Služba za javna naročila, Bohoričeva 28, 1000 Ljubljana, 1000
Ljubljana, Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup motoriziranih negatoskopov za
pregledovanje večjega števila RTG posnetkov – Planilux – 4 kosi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št 01
2) Kratek opis: nakup motoriziranih negatoskopov za pregledovanje večjega števila RTG posnetkov – Planilux.
3) Obseg ali količina: 4 kosi.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
motoriziranih negatoskopov za pregledovanje večjega števila RTG posnetkov – Planilux – 4 kosi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti;
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. ob primopredaji aparata ponudnik
predloži nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 90
dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudnik ni tudi
pooblaščeni serviser, mora ponudbi priložiti
tudi pogodbo s pooblaščenim serviserjem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
3. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine
ne sme biti starejši od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb);
4. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da ni zoper njega uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
5. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponudniku na katerikoli način ni dokazana huda strokovna
napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
2. bonitetno poročilo banke ali specializirane inštitucije iz katerega je razvidno,
da je ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti predmetno javno
naročilo;
3. v primeru, da končna ponudbena
vrednost za vse ponujene sklope presega
50 mio SIT, mora ponudnik priložiti ponudbi
tudi Revizorsko poročilo, da ima po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je
poravnal svoje obveznosti do dobaviteljev
blaga, prodizvajalcev in kooperantov, ki so
zapadle 30 dni pred datumom oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika;
2. navedba tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in enega pooblaščenega serviserja (certiﬁkat proizvajalca);
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3. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da je ponujena oprema nova, sodobna in izdelana v
skladu z veljavno zakonodajo;
4. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja na lokaciji naročnika nadomestno opremo z enako
funkcionalnostjo v primeru, da bi popravilo
aparata trajalo več kot tri dni;
5. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja izpolnitev
pogodbenih obveznosti v maksimalno 60
dneh od dneva veljavnosti pogodbe;
6. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja 2 letno
garancijo za ponujeni aparat;
7. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja odzivni
čas za odpravo napak ob delavnikih maksimalno 24 ur od naročnikovega obvestila
o napaki;
8. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil rezervne
dele za ponujeni aparat še najmanj 5 let po
poteku garancije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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 17. 4. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
001100-6030277894, sklic na številko 00
45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 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: 18. 4. 2005
ob 11. uri, v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – seminar 1 / 1. klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 126/05
Ob-6782/05
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,
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Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške opreme – ponudbe
se lahko oddajo za vse sklope ali po posameznih sklopih, ki so:
1. sklop: računalnik – namizni,
2. sklop: računalnik – zmogljiv,
3. sklop: monitor 15″ LCD,
4. sklop: monitor 17″ LCD,
5. sklop: monitor 19″ LCD,
6. sklop: CD-RW,
7. sklop: računalnik prenosni,
8. sklop: čitalec optični.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: računalnik – namizni.
3) Obseg ali količina: 128 kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: računalnik – zmogljiv.
3) Obseg ali količina: 6 kosov.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: monitor 15″ LCD.
3) Obseg ali količina: 35 kosov.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: monitor 17″ LCD.
3) Obseg ali količina: 99 kosov.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: monitor 19″ LCD.
3) Obseg ali količina: 6 kosov.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: CD-RW.
3) Obseg ali količina: 23 kosov.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: računalnik prenosni.
3) Obseg ali količina: 16 kosov.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: čitalec optični.
3) Obseg ali količina: 4 kosi.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
računalniške opreme – ponudbe se lahko
oddajo za vse sklope ali po posameznih
sklopih, ki so:
1. sklop: računalnik – namizni,
2. sklop: računalnik – zmogljiv,
3. sklop: monitor 15″ LCD,
4. sklop: monitor 17″ LCD,
5. sklop: monitor 19″ LCD,
6. sklop: CD-RW,
7. sklop: računalnik prenosni,
8. sklop: čitalec optični.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1 mesec od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 10% končne ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
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3. ob primopredaji opreme ponudnik
predloži nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 90
dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudnik nima certiﬁkata za opravljanje servisne dejavnosti na
področju servisne dejavnosti mora predložiti
pogodbo z izvajalcem, ki ima certiﬁkat za
opravljanje servisne dejavnosti.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila.
2. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
3. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
4. Notarsko overjena izjava dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve listine ne sme biti starejši od
30 dni od datuma odpiranja ponudb), da
ponudniku na katerikoli način ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
2. Bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo,
kar pomeni da:
– ponudnik nima blokiran žiro račun v
zadnjih 6 mesecih,
– ponudnik nima izkazane izgube iz poslovanja v zadnjih dveh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podroben opis vsebine-predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika,
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2. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ima certiﬁkat za
opravljanje servisne dejavnosti na področju
servisne dejavnosti ali da ima sklenjeno
pogodbo z izvajalcem, ki ima certiﬁkat za
opravljanje servisne dejavnosti (ponudnik
mora predložiti fotokopijo certiﬁkata ali fotokopijo sklenjene pogodbe z izvajalcem),
3. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil na lokaciji naročnika nadomestno opremo z enako
funkcionalnostjo za čas servisiranja,
4. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo na zahtevo naročnika zagotovil testno opremo,
5. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je vsaj tri leta pred
objavo predmetnega naročila prisoten na
področju računalniške opreme na slovenskem trgu in je certiﬁciran s strani principala
za ponujeno računalniško opremo,
6. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja rok dobave za ponujene opremo maks. 30 dni od
dneva veljavnosti pogodbe,
7. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil on-line
dostop do tehničnih speciﬁkacij, nadgradenj
programske opreme, ter baz znanja o uporabi in odpravi problemov v zvezi s ponujeno opremo,
8. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je njegov odzivni čas
za odpravo napak ob delavnikih maksimalno 4 ure od naročnikove prijave okvare,
9. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja za:
1.–7. sklop predmetnega javnega naročila
36-mesečni garancijski rok in za 8. sklop
predmetnega javnega naročila 24-mesečni
garancijski rok (garancijski rok prične teči z
dnem uspešne primopredaje),
Pogoj naveden pod 10. točko velja samo
za 1. in 2. sklop predmetnega javnega naročila.
10. izjava dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja, da je
računalnik, tipkovnica, miška in monitor od
istega proizvajalca.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena – najugodnejša končna ponudbena vrednost za sklop.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo
z nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka 01100-6030277894, sklic na številko
00 45 08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 121 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 4. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 1/pritličje.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 17122-07-403-49/2005/2 Ob-6846/05
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: 403-49/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava opreme
za medomrežno povezovanje – usmerjevalnikov in šolanje. 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: Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 32.41.30.00-1, dodatni predmeti:
32.41.31.00-2, 32.42.80.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 32.41.30.00-1, dodatni predmeti:
32.41.31.00-2, 32.42.80.00-9.
2) Kratek opis: oprema za ADSL dostop
in šolanje.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 32.41.30.00-1, dodatni predmeti:
32.41.31.00-2, 32.42.80.00-9.
2) Kratek opis: oprema za pristopno
omrežje policije in šolanje.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak.
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 in izvedbi
šolanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev 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 izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti); poročilo pooblaščenega revizorja.
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: 403-49/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 4. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40304905, 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.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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: 12. 4. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve
– Policije
Ob-6847/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center za zdravljenje bolezni otrok, kontaktna oseba: Vilka Ladišić, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid pri Stični, Slovenija,
tel. 788-74-50, faks 788-74-70, elektronska
pošta: Center.zdravljenje.bolezni@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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
bolnišnične kuhinje:
1. kruh in pekovski izdelki;
2. mleko in mlečni izdelki;
3. meso in mesni izdelki;
4. perutnina in izdelki iz perutnine;
5. ribe;
6. jajca;
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7. sadje in zelenjava;
8. splošno prehrambeno blago;
9. zamrznjeni izdelki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Center za zdravljenje
bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296
Šentvid pri Stični.
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. kruh in pekovski izdelki;
2. mleko in mlečni izdelki;
3. meso in mesni izdelki;
4. perutnina in izdelki iz perutnine;
5. ribe;
6. jajca;
7. sadje in zelenjava;
8. splošno prehrambeno blago;
9. zamrznjeni izdelki.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od
oddaje naročila; začetek 1. 6. 2005 in/ali
konec 31. 5. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: skupina dobaviteljev mora
predložiti dogovor o medsebojni odgovornosti za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija pri sodišču (ali občini za
s.p.) – izpis ne sme biti starejši od 30 dni,
– da ni v stečajnem postopku prisilne
poravnave ali v postopku prisilne poravnave
ali v postopku likvidacije,
– odločba – dovoljenje za opravljanje
dejavnosti,
– da ni bil ali da ni v postopku zaradi
kaznivih dejanj, storjenih v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo banke o solventnosti ali BON
obrazec,
– potrdilo DURS o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
– da bo dobavljal blago v skladišče naročnika,
– da bo ponudil vsaj 85% blaga iz predračuna naročnika,
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan in dobava blaga do 7. ure zjutraj pri
skupinah:
1. kruh in pekovski izdelki;
2. mleko in mlečni izdelki;
3. meso in mesni izdelki;
4. perutnina in izdelki iz perutnine,
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma da
ravna s standardom HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
1. rok plačila:
– 60 dni – 20 točk,
– 45 dni – 15 točk,
– 30 dni – 10 točk;
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2. kvaliteta blaga:
– lastna izjava – 10 točk,
– potrdilo o kakovosti – 20 točk;
3. vrednost lanskoletne porabe – 50
točk:
– 0,5% nad lanskoletno vrednostjo – 40
točk,
– 1% nad lanskoletno vrednostjo – 30
točk,
– 1,5% nad lanskoletno vrednostjo – 20
točk;
4. reference:
– 1 referenca – 7 točk,
– 2 referenci – 8 točk,
– 3 reference – 9 točk,
– 4 reference – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 4. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: navedeni znesek
in 20% DDV za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na TRR 01100-6030277021
odprtega pri UJP, s pripisom za namen:
– razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2005
ob 8. uri; Center za zdravljenje bolezni
otrok, Šentvid pri Stični 44, 1296 Šentvid
pri Stični.
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: 7. 3. 2005.
Center za zdravljenje bolezni otrok
Ob-6848/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Novo mesto, kontaktna
oseba: Marija Puhek, univ. dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-100, faks 07/33-23-097,
elektronska pošta: tajnistvo@sb-nm.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo
mesto, kontaktna oseba: Marija Puhek, univ.
dipl. inž., Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-135, faks
07/33-21-095, elektronska pošta: marija.puhek@sb-nm.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica Novo mesto,
kontaktna oseba: Kočevar Irena, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-132, faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica Novo mesto, kontaktna oseba:
Kočevar Irena, Šmihelska cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-16-132,
faks 07/33-21-095, elektronska pošta: nabavna-sl@sb-nm.si.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 16-07/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklop I: osteosintetski material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila:
sklop I: osteosintetski material:
– podsklop 1: osnovni osteosintetski material,
– podsklop 2: osteosintetski material za
intramedularno ﬁksacijo kosti,
– podsklop 3: kosteosintetski material za
zunanjo ﬁksacijo kosti,
– podsklop 4: ostali osteosintetski material – operacija križnih ligamentov, artroskopija rame,
– podsklop 5: kostni nadomestek,
– podsklop 6: endoproteza ramenskega
sklepa – travmatološka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti brez DDV in z rokom
veljavnosti 90 dni od datuma določenega za
dostavo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila o
dobavi blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;
5. da bo predložil natančen opis ali prospektni material za vse ponujeno blago;
6. da bo predložil vzorce ponujenega
blaga, v roku 21 dni od prejema povabila
k predložitvi vzorcev, v primeru, da jih bo
naročnik zahteval;
7. da nudi naslednje plačilne pogoje: 90dnevni plačilni rok po izpolnitvi naročila o
dobavi blaga;
8. da zagotavlja 6-dnevni dobavni rok;
9. da zagotavlja letne razpisane količine
blaga, na katerega se prijavlja;
10. da zagotavlja dostavo blaga ddp
Lekarna, Splošna bolnišnica Novo mesto,
razloženo v sklopu ponudbene cene;
11. da bo v drugi fazi postopka predložil
zavarovanje ponudbe v višini 3% vrednosti
ponudbe brez DDV;

12. da ne navaja zavajajočih podatkov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 4. 2005.
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT + 1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic na
številko 16-07/05.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne dokumentacije poslati po faksu
07/33-21-095 na naslov naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 4. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: II. faza
predvidoma 10. 6. 2005 ob 10. uri; Splošna
bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1,
8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-6862/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Pedenjped Novo mesto, kontaktna oseba: Jelka Makše, Šegova ulica 22, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/37-18-264,
faks 07/37-18-265, elektronska pošta: jelka.makse@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: Vrtec Pedenjped Novo mesto, kontaktna oseba: Irena Mirtič, Šegova
ulica 22, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/37-18-250, faks 07/37-18-265.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec
Pedenjped Novo mesto, kontaktna oseba:
Irena Mirtič, Šegova ulica 22, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/37-18-250, faks
07/37-18-265.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/BO-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambenega blaga po sklopih za leto 2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Pedenjped Novo
mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. mleko in mlečni izdelki (okvirna vrednost: 3,005.493 SIT),
II. sveže meso (okvirna vrednost:
3,557.371 SIT),
III. mesni izdelki (okvirna vrednost:
1,582.140 SIT),
IV. ribe (okvirna vrednost: 393.530 SIT),
V. perutnina in perutninski izdelki (okvirna vrednost: 2,215.239 SIT),
VI. zamrznjena zelenjava (okvirna vrednost: 711.830 SIT),
VII. kruh in pekovski izdelki (okvirna
vrednost: 2,612.820 SIT),
VIII. pecivo (okvirna vrednost: 1,287.957
SIT),
IX. jajca (okvirna vrednost: 301.920
SIT),
X. jušne zakuhe in testenine (okvirna
vrednost: 305.966 SIT),
XI. sveže in suho sadje ter zelenjava (okvirna vrednost: 5,286.520 SIT),
XII. sadni sirupi in sokovi (okvirna vrednost: 348.285 SIT),
XIII. konzervirana živila (okvirna vrednost: 1,418.006 SIT),
XIV. čaji (okvirna vrednost: 307.397
SIT),
XV. splošno prehrambeno blago (okvirna
vrednost: 904.235 SIT),
XVI. osnovna živila in dodatki jedem (okvirna vrednost: 1,700.212 SIT).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 5. 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: ponudniki morajo priložiti dokumente, ki so razvidni 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.
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: 25.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 4. 2005.

Št.

Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun naročnika pri UJP št. 01285-6000000173
s pripisom »za razpisno dokumentacijo«
– pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 4. 2005 do 14.
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. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno, prisotni so lahko vsi zainteresirani. Pripombe na
zapisnik bodo lahko dali 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. 4. 2005
ob 13. uri; Uprava Vrtca Pedenjped Novo
mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Št. 12/05
Ob-6864/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Ciciban Novo mesto, kontaktna
oseba: Olga Žagar Tratar, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/371-83-19, faks 07/371-83-27, elektronska
pošta:
Olga.zagar-tratar@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: Vrtec Ciciban Novo mesto, kontaktna oseba: Plankar Mateja, Ragovska
ulica 18, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/371-83-11, faks 07/371-83-27.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec Ciciban Novo mesto, kontaktna oseba: Plankar Mateja, Ragovska ulica 18, 8000 Novo
mesto, Slovenija, tel. 07/371-83-11, faks
07/371-83-27.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1JN/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna nabava prehrambnega blaga
po sklopih za leto 2005/06.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Ciciban Novo mesto,
Enota Labod, Seidlova 33, 8000 Novo mesto; Vrtec Ciciban Novo mesto, Enota Bibe,
Seidlova 40, 8000 Novo mesto.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: mleko in mlečni izdelki:
2,917.292 SIT,
II. sklop: meso in mesni izdelki: 4,598.155
SIT,
III. sklop: perutnina in izdelki iz perutnine: 2,296.523 SIT,
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IV. sklop: ribe in ribji izdelki: 499.730
SIT,
V. sklop: jajca: 275.400 SIT,
VI. sklop: zamrznjeni izdelki: 1,179.639
SIT,
VII. sklop: kruh in pekovski izdelki:
2,141.115 SIT,
VII. sklop: peciva: 854.932 SIT,
IX. sklop: jušne zakuhe in testenine:
321.372 SIT,
X. sklop: sveže in suho sadje: 3,993.730
SIT,
XI. sklop: zelenjava: 2,278.900 SIT,
XII. sklop: sadni sirupi in sokovi: 273.410
SIT,
XIII. sklop: splošno prehrambeno blago:
902.917 SIT,
XIV. sklop: čaji: 260.739 SIT,
XV. sklop: konzervirana živila: 867.334
SIT,
XVI. sklop: osnovna in ostala živila:
1,670.221 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 5. 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: ponudniki morajo predložiti dokumente, ki so našteti v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila so razvidna iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila so razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila so razvidna
iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 25.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 4. 2005.
Cena: 15.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se plača pred dvigom razpisne
dokumentacije na podračun pri UJP Novo
mesto: 01285-6030640048 s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 4. 2005 do
14. 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. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2005
ob 13. uri, Ragovska ulica 18, 8000 Novo
mesto, Vrtec Ciciban Novo mesto.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Vrtec Ciciban Novo mesto
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Ob-6888/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Žale Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Janez Pozderec, Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/420-17-19, faks 01/420-17-02, elektronska pošta: tajnistvo@zale.si, internetni naslov: http://www.holdingljubljana.si.
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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN št. 2/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža nove peči za upepeljevanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Žale Javno podjetje d.o.o.,
Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za dobavo
in montažo nove peči za upepeljevanje je
70,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 4. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo za resnost ponudbe naročniku
predložiti bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti, in sicer v znesku 3,500.000
SIT z veljavnostjo do 31. 7. 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravna oseba ali
samostojni podjetniki, ostalo razvidno iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: kot v točki III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v točki
III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v točki III.2.1.
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:
– cena – 95%,
– reference – 5%.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 2005 do 9. ure.
Dvig razpisne dokumentacije je možen
od prvega dne po objavi javnega naročila,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure v tajništvu
naročnika ali na internetnem naslovu
http://www.holdingljubljana.si (v rubriki javna naročila).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2005 do 9. ure;
na naslov naročnika: Žale Javno podjetje
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 4. 2005
ob 10. uri; javno odpiranje se bo vršilo v
prostorih naročnika Žale Javno podjetje
d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Žale Javno podjetje d.o.o.

Št. 404-08-82/2005-2
Ob-6903/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11,
01/230-52-25, faks 01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek
za nabavo, kontaktni osebi za dvig dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov: www.mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za
nabavo, kontaktni osebi za dvig dokumentacije: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel. 01/471-23-48, dodatne informacije
– vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si, internetni naslov: www.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 82/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: artikli bojne uniforme po sklopih:
1. sklop: nogavice,
2. sklop: pribor,
3. sklop: oblačila oklepnikov,
4. sklop: oblačila za pilote,
4. sklop: oblačila za pilote,
5. sklop: ognjevarni izdelki,
6. sklop: baretke,
7. sklop: športna obutev.
Podrobnejša speciﬁkacija v prilogi B - podatki o sklopih in v razpisni dokumentaciji!
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica b.št., Ljubljana Šentvid, vsak
delavnik od 8. do 14. ure.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1 nogavice (prijava obvezna na vse artikle v sklopu)
2) Kratek opis:
Zap. št.
1
2

IDENT
3024
1221

Standard
STO

izvod

B.PE.009/91
B.PE.008/91

5
5

Artikel

E.M.

nogavice vojaške letne (zelene)
nogavice vojaške zimske (zelene)

par
par

Količina
2005

Količina
2006

5.000
5.000

10.000
10.000

Ponudnik mora pod zaporedno št. 2 priložiti vzorec artikla (par zimskih zelenih vojaških nogavic), ki mora ustrezati vsem zahtevam
STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
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Ponudnik mora priložiti laboratorijsko analizo dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno s STO oziroma za artikel za katerega ni
potreben vzorec originalne tehnične podatke proizvajalca vgrajenih materialov, sicer se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko
analizo je potrebno čitljivo napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod točko 2 te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava za leto 2005: najkasneje do 6. 9. 2005; dobava za leto 2006: najkasneje do
16. 2. 2006.
Sklop št. 2 pribor (prijava obvezna na vse artikle v sklopu)
2) Kratek opis:
Zap. št.
1
2

IDENT
3622
59755

Standard
STO

izvod

B.G.005/91
BŽ.G.005/02

4
1

Artikel

E.M.

pribor za osebno higieno
pribor za osebno higieno - ženski

kpl
kpl

Količina
2005

Količina
2006

1.000
500

1.000
500

Artikla se polnita v torbice, ki jih zagotovi naročnik.
Ponudnik mora pod zaporedno št. 2 priložiti vzorec artikla, ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
3) Obseg ali količina: navedena pod točko 2 te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava za leto 2005: najkasneje do 27. 6. 2005; dobava za leto 2006: najkasneje do
14. 2. 2006.
Sklop št. 3 oblačila oklepnikov (prijava obvezna na vse artikle v sklopu)
2) Kratek opis:
Zap. št.

IDENT

Standard
STO

izvod

1

64882

B.T.K.43/03

1

2

64883

B.T.K.44/03

1

3

64885

B.T.K.46/03

1

Artikel

E.M.

Količina
2005

Količina
2006

vetrovka podložena težkogorljiva
(zelena) - izdelava
kombinezon oklepnikov težkogorljiv
(zelen) - izdelava
kapa (zelena) - izdelava

kos

100

100

kos

100

100

kos

100

Osnovno tkanino in našitek SV zagotovi naročnik, našitek Slovenija pa zagotovi ponudnik.
Ponudnik mora pod zaporedno št. 1 priložiti vzorec artikla, ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
3) Obseg ali količina: navedena pod točko 2 te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava za leto 2005: najkasneje do 8. 9. 2005; dobava za leto 2006: najkasneje do
9. 2. 2006.
Sklop št. 4 oblačila za pilote (prijava obvezna na vse artikle v sklopu)
2) Kratek opis:
Zap. št.

IDENT

Standard
STO

izvod

1

17357

BL.K.01/99

2

2

47434

BL.K.03/99

2

Artikel

E.M.

Količina
2005

Količina
2006

kombinezon pilotski težkogorljiv
(zelen)
kombinezon tehničnega osebja
(zelen)

kos

100

100

kos

150

100

Osnovno tkanino in našitek SV zagotovi naročnik.
Ponudnik mora pod zaporedno št. 1 priložiti vzorec artikla, ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko analizo dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno z STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod točko 2 te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava za leto 2005: najkasneje do 8. 9. 2005; dobava za leto 2006: najkasneje do
9. 2. 2006.
Sklop št. 5 ognjevarni izdelki (prijava obvezna na vse artikle v sklopu)
2) Kratek opis:
Zap. št.

IDENT

Standard
STO

izvod
2
1

1
2

47049
64881

BL.PE.01/99
BL.PE.03/03

3

47048

vzorec

Artikel

E.M.

Količina
2005

Količina
2006

perilo težkogorljivo (zeleno)
podobleka težkogorljiva

kpl
kpl

120
20

150

rokavice pilotske težkogorljive
(zelene)

kos

100

Ponudnik mora pod zaporedno št. 1 in 3 priložiti vzorec artikla, ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, sicer se ponudba izloči kot
nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko analizo dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno s STO oziroma za artikel za katerega ni
potreben vzorec originalne tehnične podatke proizvajalca vgrajenih materialov, sicer se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko
analizo je potrebno čitljivo napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod točko 2 te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava za leto 2005: najkasneje do 12. 9. 2005; dobava za leto 2006: najkasneje do
10. 2. 2006.
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Sklop št. 6 baretke (prijava obvezna na vse artikle v sklopu)
2) Kratek opis:
Zap. št. IDENT

Standard
STO

izvod

Artikel

E.M.

Količina
2005

1

3010

B.K.008/92

5

baretka črna

kos

100

2

3010

B.K.008/92

5

baretka svetlo modra

kos

400

3
4

3010
3010

B.K.008/92
B.K.008/92

5
5

baretka svetlo zelena
baretka temno zelena

kos
kos

200
200

5

3010

B.K.008/92

5

baretka temno modra

kos

50

6
7
8

3010
3010
3010

B.K.008/92
B.K.008/92
B.K.008/92

5
5
5

baretka rjava
baretka zeleno oker siva
baretka temno rdeča

kos
kos
kos

200
100
1.000

Količina
2006

200

100
100
500

Ponudnik mora pod zaporedno št. 8 priložiti vzorec artikla, ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko analizo dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno s STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod točko 2 te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava za leto 2005: najkasneje do 15. 9. 2005; dobava za leto 2006: najkasneje do
23. 2. 2006.
Sklop št. 7 športna obutev (prijava obvezna na vse artikle v sklopu)
2) Kratek opis:
Zap. št. IDENT

Standard
STO

izvod

1

Š.OB.004/92

5

3181

Artikel

E.M.

copati športni

par

Količina
2005

Količina
2006

800

1.500

Ponudnik mora priložiti vzorec artikla (par športnih copat), ki mora ustrezati vsem zahtevam STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna.
Ponudnik mora priložiti laboratorijsko analizo dejansko vgrajenih materialov v vzorcu, skladno s STO, sicer se ponudba izloči kot nepravilna. Na laboratorijsko analizo je potrebno čitljivo napisati, na kateri artikel se le-ta nanaša.
3) Obseg ali količina: navedena pod točko 2 te priloge.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava za leto 2005: najkasneje do 21. 7. 2005; dobava za leto 2006: najkasneje do
10. 1. 2006.
Ponudbe se lahko predložijo za: več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: speciﬁkacija v prilogi B - podatki o sklopih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: zadnji rok dobave 23. 2. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe (če ponudba presega 30 mio SIT brez DDV),
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (če vrednost pogodbe presega 30 mio SIT brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po uradnem prejemu računa na naročnikov naslov
oziroma 90 dni v obdobju začasnega ﬁnanciranja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo
oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno ali lastno izjavo, da to ni potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2 skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, izdanih
v letu 2005.
2. Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto;
b) originalno potrdilo banke, pri kateri imajo odprt bančni račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe;
3. da ima priloženo bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini najmanj 1% od vrednosti njegove ponudbe, brez DDV, (kolikor ponudba presega 30 mio SIT brez DDV), veljavno 120 dni od dneva odpiranja ponudb;
4. da ima podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 1% od vrednosti pogodbe, brez DDV, z veljavnostjo vsaj še 1 mesec čez
trajanje pogodbe, kolikor bo s ponudnikom sklenjena pogodbe in bo ta presegala vrednost 30 mio SIT brez DDV;
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5. da ima priloženo 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 – v primeru, da ponudba presega
vrednost 50 mio SIT brez DDV).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno izjavo;
2. da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo;
3. da zagotavlja izpolnitev vseh drugih zahtev naročnika;
4. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe na javni razpis;
5. da ima priložene zahtevane vzorce;
6. da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
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 postopk: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena - 60 točk.
Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 60 točk, ostali pa sorazmerno manj glede na ponujeni predračun;
2. ocena vzorca - 40 točk.
Ocene po posameznih sklopih so naslednje:
Za sklop 1 – nogavice:
Ocena
1
0,2

Kriterij
ustreza STO, odlična izdelava
ustreza STO, nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisanih dimenzij, šivi vlečejo, pretrgani notranji ali zunanji šivi, slabi zaključki
šivov, notranji šivi na prstnem delu debeli, odstopanja, ki v STO niso deﬁnirana in so razvidna le iz potrjenega vzorca

Za sklop 2 – pribor za osebno higieno:
Ocena
1
0,2

Kriterij
ustreza STO
ustreza STO, nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisanih dimenzij in vsebnosti posameznih sestavnih delov pribora, manjše napake na posameznih delih pribora

Za sklope: 3, 4, 5 in 6 – težko gorljiva oblačila, oblačila za pilote, težkogorljivo perilo in baretke
Ocena
1
0,6

0,1

Kriterij
ustreza STO ali vzorcu (v primeru, da ni STO), odlična izdelava
ustreza STO ali vzorcu (v primeru, da ni STO), zadovoljiva izdelava:
zadovoljiva izdelava: neravni šiv na enem mestu in krajši razdalji, okrasni šivi slabo izdelani, nekakovostno prišiti gumbi,
pretrgani notranji ali zunanji na posameznem mestu; odstopanje v gostoti šivov, odstopanje od predpisanih dimenzij do 3%;
odstopanje v pomožnem materialu, ki v tehničnih predpisih ni natančno določen in je razviden samo iz potrjenega vzorca,
vendar funkcionalnosti ne spremeni
ustreza STO ali vzorcu (v primeru, da ni STO), nekakovostna izdelava
nekakovostna izdelava: odstopanje od predpisanih dimenzij za več kot 3%, neravni šivi na več mestih, šivi vlečejo, pretrgani
notranji ali zunanji šivi v daljšem razponu ali več mestih, odstopanje v gostoti šivov, okrasni šivi slabo izdelani, slabi zaključki šivov, nekakovostno prišiti gumbi, žepi in našitki so neenakomerno odmaknjeni od sredine; odstopanje v pomožnem
materialu, ki v tehničnih predpisih ni natančno določen in je razviden samo iz potrjenega vzorca, vendar funkcionalnosti
ne spremeni

Za sklop 7 – športna obutev
Ocena
1

0,6
0,2

Kriterij
Ustreza STO, teža 1 para 600 do 750 g (vel. št. 41), v petnem delu vgrajen blažilec, velika gibljivost sprednjega dela podplata, podplat odporen proti zdrsom na asfaltu, materiali iz katerih so copati izdelani brez napak (brez poškodb na usnju,
tekstilnem delu,…) kakovostna izdelava (ravni šivi, brez izpuščenih zank, brez vidnih nezlepljenih delov med zgornjim in
spodnjim delom copata.
Ustreza STO, teža 1 para 751 g do 950 g (vel. št. 41), gibljivost sprednjega dela podplata, podplat odporen proti zdrsom na
asfaltu, materiali iz katerih so copati izdelani brez napak (brez poškodb na usnju, tekstilnem delu,…) kakovostna izdelava
(ravni šivi, brez izpuščenih zank, brez vidnih nezlepljenih delov na delu med zgornjim in spodnjim delom copata.
Ustreza STO, teža 1 para 951 g do 1100 g (vel. št. 41), materiali iz katerih so copati izdelani z manjšimi napakami (rahlo
poškodovano usnje oziroma tekstilni del, rahle odrgnine na podplatu…) nekakovostna izdelava (neravni šivi, izpuščeni posamezni šivi, kratki nezlepljeni deli med zgornjim in spodnjim delom copata.

Oceno za vzorec se pomnoži s točkami za vzorec in se tako dobi končno št. točk za vzorec. Kolikor da naročnik predložen vzorec
artikla v analizo in se pokaže, da rezultati analize ne ustrezajo priloženi dokumentaciji, se strošek analize zaračuna ponudniku.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel največje skupno število točk kot vsoto obeh ocenjevalnih meril.
V vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-82/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do vključno 13. 4. 2005 vsak
delovni dan med 11. in 12. uro.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 3.000 SIT z virmanom (z navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS
82/2005 – 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.

Stran

1914 /

Št.

23-24 / 11. 3. 2005

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za razpisno dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki mora vsebovati naslednje podatke: navedbo polnega
naslova ponudnika s številko faksa, št. javnega naročila, elektronski naslov, na katerega se posreduje razpisna dokumentacija. Ponudnik
ne sme spreminjati elementov razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na ponudbeni del.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do 13. 4. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do eventualne sklenitve pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2005 ob 9. uri, Ministrstvo za obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 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.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 3. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Ob-6908/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Tolmin, kontaktna oseba: Dušan Taljat, univ. dipl. prav., Prešernova 6a, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/388-11-20, faks 05/381-02-66, elektronska pošta: zd.uprava@zd-tolmin.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: razpis za oddajo javnega
naročila za izbiro izvajalca v odprtem postopku 1/2005 – ponovitev razpisa.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: nujno reševalno vozilo za uporabo v
službi NMP, klasiﬁkacije 1B okrepljena
(brez aparatur).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Prešernova 6a, 5220
Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nujno
reševalno vozilo s tovarniško vgrajenim sanitetnim podvozjem, predelano v specialno
sanitetno vozilo razreda B s homologacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2005 in/ali konec
6. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe; menica za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti; bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: donacije;
pogodbena cena se poravna izbranemu ponudniku v 12 enakih mesečnih obrokih.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni zahtevana posebna pravna
oblika skupine dobaviteljev.
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 ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo biti
tržno naravnane pravne osebe; biti morajo
ﬁnančno samostojni in avtonomni v vodenju; da ponudnik nima blokiran račun v preteklih 6 mesecih, da ima pozitiven poslovni
izid v letih 2002, 2003 in 2004.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vpis v sodnem registru ali registru
samostojnih podjetnikov; ponudnik mora
izkazati, da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
postopek likvidacije ali drug podoben postopek; ponudnik mora izkazati, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve KD
v zvezi s podkupovanjem; ponudnik mora
predložiti odločbo o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila; ponudnik mora predložiti izpis iz
registra izdelovalcev oziroma dobaviteljev
medicinskih pripomočkov in potrdilo MP, da
ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 2 oziroma
potrdilo banke; bilance stanja in izkaze uspeha za leto 2002, 2003 in 2004, za s.p. potrdilo banke o povprečnem mesečnem stanju
in prometu ter napoved davka iz dejavnosti
za leta 2002, 2003 in 2004 z bilancami stanja in izkazi uspeha ter cenitev premoženja;
potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in
drugih obveznih dajatev oziroma iz naslova
poslovnih obveznosti; ponudnik mora v primeru izbire odkupiti rabljen reanimobil Fiat
Ducato letnik 1990, brez opreme.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjevanje tehničnih zahtev
in opremljenosti v skladu s popisom naročnika in v skladu s standardom DIN 75080
in SIST EN 1789; 2000 – typ B; dovolitev
ogleda predmeta naročila, ki najbolj ustreza
tehničnim zahtevam naročnika; izkazano poslovno razmerje z dobaviteljem, če ponudnik ni hkrati proizvajalec; odzivni čas 48 ur
za odpravo napake ali okvare; zagotovljen
servis v razdalji največ 50 km od sedeža
naročnika; ponudnik mora predložiti izjavo o
skladnosti za izdelke, kateri sodijo med medicinske pripomočke; predmet naročila mora
imeti pozitivno opravljen tehnični pregled.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-34327/04 z dne 10. 12.
2004.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave:
Ob-12512/04 z dne 14. 5. 2004 in Ob-21211/04
z dne 6. 8. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 79 točk,
2. garancijska doba – 21 točk;
– splošna garancijska doba do 1 leta
(brez omejitve km) – 0 točk,
– splošna garancijska doba do 3 let
(brez omejitve km) – 3 točke,
– splošna garancijska doba nad 3 leta
(brez omejitve km) – 7 točk,
– garancija za barvo do 1 leta (brez
omejitve km) – 0 točk,
– garancija za barvo do 3 let (brez omejitve km) – 3 točke,
– garancija za barvo nad 3 leta (brez
omejitve km) – 7 točk,
– jamstvo zoper prerjavenje do 6 let – 0
točk,
– jamstvo zoper prerjavenje do 12 let
– 3 točke,
– jamstvo zoper prerjavenje nad 12 let
– 7 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2005.
Cena: 12.000 SIT (DDV vključen), valuta: plačilo vnaprej; kandidati, kateri so že
dvignili razpisno dokumentacijo v predhodnem razpisu lahko pridobijo razpisno dokumentacijo brezplačno.
Pogoji in način plačila: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije, potrdilo o vpisu v register zavezancev za DDV; plačilo na
podračun št. 01328-6030924673.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva javnega odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: s pooblastilom za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2005
ob 11. uri; tajništvo na sedežu naročnika
Prešernova 6a, 5220 Tolmin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Zdravstveni dom Tolmin

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 17122-06-403-47/2005/1 Ob-7011/05
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: 403-47/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava naprav oziroma sistemov za posredovanje govornih klicev iz ﬁksnega v mobilna omrežja (v nadaljevanju: vmesnikov
GSM) in izvedba servisno tehničnega
šolanja in usposabljanja uporabnikov.
Podrobnejši opis, tehnične značilnosti in
količina predmeta javnega razpisa so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave: MNZ Policija, Vodovodna 39A, Ljubljana.
Šolanje mora biti izvedeno v Sloveniji.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.54.40.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 50 kompletov vmesnikov GSM,
– šolanje: 1 dan za 5 oseb.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
Podrobnejša določila glede rokov so razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa. Račun izstavi izvajalec na podlagi potrjenega dokumenta o uspešnem
prevzemu blaga in izvedbi šolanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov predložiti izjavo o

Št.

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: podatki
o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo
poslovne banke o plačilni sposobnosti oziroma za samostojne podjetnike: davčna
odločba in potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnični opis ponujene opreme
in dokazila o strokovni usposobljenosti kadra, ki bo izvajal šolanje.
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: 403-47/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
s
plačilnim nalogom, številka računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-40304705. 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: 4. 4. 2005 do 15. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 4. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, 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 o nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom
države, kjer ima svoj sedež (upravnim ali
sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.
V Republiki Sloveniji se izjava, podana pod
materialno in kazensko odgovornostjo, šteje
za izjavo, dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve
– Policije
Št. 110-1/04
Ob-7026/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-204, faks 01/30-68-206, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje in
inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Strmole, univ. dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
07/348-10-22, faks 07/348-10-30, elektronska pošta: feliks.strmole@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: 2005/00083.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC odsek Hrastje–Lešnica; nabava vozil, mehanizacije in opreme za AC bazo
Novo mesto.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC odsek Hrastje-Lešnica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
2 98.11.1.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
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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. Obseg ponudbenih del:
1.1 Vozila, mehanizacija in oprema za
vzdrževanje je razdeljena na posamezne
sklope kot sledi:
Sklop 1:
– 1 kom. bazna postaja-repetitor,
– 1 kom. link,
– 1 kom. ﬁksna postaja,
– 20 kom. mobilna postaja,
– 7 kom. digitalni fotoaparat,
– 1 kom. nivelir skupaj z nivelmansko
lato dolžine 3 m,
– 10 kom. akumulatorske svetilke,
– 4 kom. IR merilec temperature površine vozišča, zraka in % vlage v zraku,
– 2 kom. merilec slanosti cestišča z digitalnim displayem,
– 1 kom. merilec dolžine-kolo z digitalnim displayem,
– 1 kom. merilec za merjenje koncentracije (v %) CaCl,
– 1 kom. merilec temperature površine
vozišča, zraka in relativne vlage zraka;
Sklop 2:
– 1 kom. priklopno vozilo za prevoz mehanizacije nosilnosti min. 8 t,
– 1 kom. priklopno vozilo za prevoz mehanizacije nosilnosti min. 2 t,
– 1 kom. delovno priklopno vozilo za
prevoz prometne signalizacije s svetlobno
tablo za zapiranje prometnega pasu,
– 4 kom. delovno priklopno vozilo z nadgradnjo-svetlobna tabla za zapiranje prometnega pasu,
– 3 kom. delovno priklopno vozilo z
nadgradnjo – polno graﬁčna signalna tabla
spremenljive vsebine,
– 2 kom. polno graﬁčna signalna tabla
spremenljive vsebine za montažo na pregledno vozilo;
Sklop 3:
– 1 kom. traktor z mulčarjem za mulčanje trave in grmovja, motor moči 60-70
KW,
– 1 kom. priklopno vozilo – cisterna,
vsebine 10-12 m3, z vakuumsko črpalko
(črpanje in prevoz mulja iz usedalnikov in
razbremenilnikov vode);
Sklop 4:
– 1 kom. univerzalno delovno vozilo
moči nad 150 KW;
Sklop 5:
– 1 kom. samohodna kosilnica – mulčer,
širina 120-130 cm;
Sklop 6:
– 1 kom. nakladalec na kolesih,
– 1 kom. mini bager 5 t,
– 1 kom. viličar čelni 4 t,
– 1 kom. električni paletni viličar, nosilnosti 1500 kg in dvižna višina 2,5 m,
– 1 kom. cestni valjar;
Sklop 7:
– 1 kom. markirni stroj s pogonskim motorjem 25 KW, komplet s prikolico,
– 1 kom. markirni stroj, samohodni, s
pogonskim motorjem 2 x 4 KW;
Sklop 8:
– 1 kom. kosilnica vrtna-parkovna del.
širina 60 cm,
– 5 kom. kosilnica na nitko – nahrbtna,
– 4 kom. žaga motorna,
– 1 kom. motorna črpalka za črpanje
onesnažene vode,
– 1 kom. električno kladivo,
– 1 kom. potopna črpalka,
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– 1 kom. vrtalo z bencinskim motorjem
3 KW,
– 1 kom. prenosni kompresor;
Sklop 9:
– 1 kom. stebriček KvS, kot testno mesto,
– 1 kom. univerzalni digitalni multimeter,
– 1 kom. digitalni multimeter,
– 1 kom. tokovne klešče,
– 1 kom. prenosni dvokanalni osciloskop,
– 1 kom. dvotaktni digitalni osciloskop,
– 1 kom. instrument za iskanje kablov z
signalnim generatorjem,
– 1 kom. trojni stabiliziran usmernik,
– 1 kom. brezkontaktni IR merilec temperatur,
– 1 kom. ISDN servisni komplet,
– 1 kom. tester za iskanje in testiranje
optičnih kablov,
– 1 kom. spajkalno-odspajkovalna postaja z regulacijo temperature,
– 1 kom. namizni spajkalnik z regulacijo
temperature,
– 1 kom. plinski spajkalnik,
– 1 kom. servisna miza z moduli,
– 1 kom. kom. plet ročnega orodja za
elektroniko in telefonijo,
– 1 kom. SWR in Power meter,
– 2 kom. elektroagregat prenosni – 900
va (2 KM),
– 2 kom. prenosni računalnik,
– 1 kom. dodatki za obstoječ instrument
Metrel;
Sklop 10:
– 4 kom. tovorno vozilo moči 280-320 kW,
pogon 4 x 4, 3-stopenjski hidravlični sistem,
– 3 kom. tovorno vozilo moči 160-200 kW,
pogon 4 x 4, 2-stopenjski hidravlični sistem,
– 1 kom. tovorno vozilo moči 160-200 kW,
pogon 4 x 2, 2-stopenjski hidravlični sistem,
– 1 kom. tovorno vozilo-cisterna 9 m3,
s tlačno črpalko za čiščenje odtočnih cevi
in spiranje,
– 1 kom. tovorno vozilo s hidravličnim
avtodvigalom moči 300-320 kW (s kljuko za
dvigovanje in izkopno žlico),
– 7 kom. lahko tovorno vozilo dovoljene
skupne mase 3,5 t in 90-100 kW – dolga
kabina,
– 1 kom. lahko tovorno vozilo dovoljene
skupne mase od 5 do 7 t, 90-110 kW, pogon 4 x 4.
Dobavitelj tovornih vozil je dolžan uskladiti hidravlično in električno instalacijo na vozilih z dobavitelji zimske mehanizacije (plugi
in posipalci iz sklopa 12).
Sklop 11:
– 1 kom. kombinirano vozilo (kombi za
prevoz ljudi), nad 90 kW,
– 3 kom. kombinirano vozilo (za nadzor
del) nad 60 kW in skupne mase do 1,7 t,
barva oranžna, RAL 2011,
– 1 kom. kombinirano vozilo (furgon) nad
60 kW in skupne mase do 1,7 t (RAL2011),
– 1 kom. kombinirano (za nadzor del)
nad 60 kW, 4 x 4 (RAL2011),
– 1 kom. osebno vozilo od 60 kW do
80 kW, skupne mase od 1500-1750 kg;
Sklop 12:
– 5 kom. snežni plug – čelni, preklopni
dolžine ca. 5 m,
– 4 kom. snežni plug – čelni, dolžine
ca. 3,8 m,
– 4 kom. snežni plug – bočni,

– 1 kom. snežni plug – čelni, klinasti, s
sprem. nastavitvijo načina pluženja, dolžine
ca. 3-3,3 m,
– 4 kom. posipalo soli, hitro snemljivi
– 6 m3,
– 2 kom. posipalo soli za montažo na
vozila – 4 m3,
– 3 kom. posipalo soli za montažo na
vozila – 3,5 m3,
– 1 kom. stranski odmetalec snega (rezkar) – priključek na delovno vozilo;
Sklop 13:
– 1 kom. kosilnica – mulčer za bankine
(čelni priključek vozilu),
– 1 kom. kosilnica – mulčer za brežine
(montaža na zabojnik vozila),
– 1 kom. čelna rotacijska krtača za pometanje,
– 1 kom. krtača za pranje odbojnih ograj
in smernikov z cisterno 3 m3,
– 1 kom. vrtalo za vrtanje v zemljo (za
smernike),
– 1 kom. priključek za pranje prometnih
znakov;
Sklop 14:
– 3 kom. kompletna signalizacija za postavljanje zapore (A, B in C);
Sklop 15:
– 15 kom. GPS – mobilni geografski IS
Pocket PC.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: od uspešnega ponudnika se pričakuje, da bo vozila, mehanizacijo in opremo
za vzdrževanje dobavil v spodaj navedenih
rokih od datuma veljavnosti pogodbe:
– sklop 1: v roku 90 dni,
– sklop 2: v roku 90 dni,
– sklop 3: v roku 120 dni,
– sklop 4: v roku 120 dni,
– sklop 5: v roku 90 dni,
– sklop 6: v roku 90 dni,
– sklop 7: v roku 90 dni,
– sklop 8: v roku 90 dni,
– sklop 9: v roku 90 dni,
– sklop 10: v roku 90 dni,
– sklop 11: v roku 90 dni
– sklop 12: v roku 120 dni,
– sklop 13: v roku 90 dni,
– sklop 14: v roku 90 dni,
– sklop 15: v roku 90 dni.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 366.000 SIT za sklop 1,
1,992.000 SIT za sklop 2, 648.000 SIT za
sklop 3, 1,206.000 SIT za sklop 4, 396.000
SIT za sklop 5, 1,404.000 SIT za sklop 6,
324.000 SIT za sklop 7, 180.000 SIT za
sklop 8, 336.000 SIT za sklop 9, 9,078.000
SIT za sklop 10, 885.000 SIT za sklop 11,
2,706.000 SIT za sklop 12, 672.000 SIT
za sklop 13, 1,110.000 SIT za sklop 14,
162.000 SIT za sklop 15, ali 21,465.000
SIT za vse sklope in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz sredstev
Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji,
DARS, d.d. in kredita EIB. Način plačevanja
z roki je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
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storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 6/05 z dne 21. 1. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00083.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 4. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 4. 2005
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji - DARS d.d.
Ob-7028/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., kontaktna oseba: Mehle Alojz, Cesta na Krko 7,
1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/78-88-931,
faks 01/78-88-913, elektronska pošta:
komunalno.podjetje.grosuplje@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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup dveh smetarskih vozil za pobiranje in transport komunalnih odpadkov.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: smetarsko vozilo za zbiranje ločenih frakcij iz ekoloških otokov.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: smetarsko vozilo za zbiranje ostalih komunalnih odpadkov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. tehnične prednosti,
3. garancijska doba,
4. pogarancijsko vzdrževanje,
5. datum dobave,
6. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 3. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 03108-1000081639.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 4. 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. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 4. 2005
ob 9. uri; Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2005.
Javno komunalno podjetje
Grosuplje d.o.o.
Ob-7029/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Prostovoljno gasilsko društvo Dravograd, kontaktna oseba: Zdravko Flis,
Koroška cesta 39, 2370 Dravograd, Slovenija, tel. 02/878-78-45 in 051/339-990,
faks 02/878-78-30, elektronska pošta:
zdravko.ﬂis@intereuropa.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Gasilska zveza Dravograd, Trg
4. julija 7, 2370 Dravograd.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava gasilske nadgradnje GVC 16/25,
ki bo v skladu s tipizacijo vozil GZS.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je na naslovu naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadgradnja (1 kom).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec 31. 8. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo plačal v dveh obrokih, prvi obrok v višini
7,000.000 SIT v 60 dneh od dneva primopredaje, drugi obrok v 90 dneh od dneva
primopredaje, vendar ne prej kot v mesecu
januarju 2006.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
a) Da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – potrdilo sodišča.
b) Da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno, oziroma da izjavo, da ne potrebuje posebnega dovoljenja – dovoljenje pristojnega organa ali izjava ponudnika.
c) Da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
a) Da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež ali, da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega
urada.
b) Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – izjava
ponudnika.
c) Da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, ali drug postopek,
posledica katerega je prenehanje ponudnikovega poslovanja – potrdilo sodišča.
d) Da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti investicijo – BON obrazci ali
potrdilo banke.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
a) Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – izjava
ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: predpisi o tipizaciji
gasilskih vozil GZS.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
– najnižjo primerljivo ponudbeno ceno,
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– garancijsko dobo,
– rok plačila,
– reference.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 5.000 SIT za plačilo
razpisne dokumentacije ponudniki poravnajo
z virmanom na TRR 01225-0100009832, pri
UJP Radlje ob Dravi s pripisom: dobava gasilske nadgradnje GVC 16/25.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: do srede, 13. 4.
2005 do 12. ure. Ponudba mora biti pravilno
označena z napisom ''Javni razpis – Ponudba za dobavo gasilske nadgradnje GVC
16/25 – Ne odpiraj'', z nazivom in naslovom
ponudnika na hrbtni strani.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: v sredo
13. 4. 2005 ob 14. uri, v sejni sobi PGD
Dravograd, Koroška cesta 39, 2370 Dravograd.
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: 7. 3. 2005.
Prostovoljno gasilsko društvo
Dravograd
Ob-7035/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Medvode, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
01/361-11-40, faks 01/361-11-40, elektronska pošta: vrtec.medvode@siol.net.
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 01/421-90-45, 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.1.2) 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-01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava ekstra lahkega kuril-
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nega olja – ELKO za potrebe Vrtca Medvode za predvideno obdobje od 1. maja
2005 do 31. decembra 2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode, Enota vrtca Pirniče, Zg. Pirniče 13, 1215 Medvode,
Enota vrtca Smlednik, Valburga 26, 1216
Smlednik.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
23.12.21.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
ca. 56.710 litrov ekstra lahkega kurilnega
olja v enem letu oziroma ca. 155.950 litrov za celotno obdobje oddaje naročila (od
maja 2005 do konca leta 2007). Dobava
kurilnega olja bo sukcesivna, po pozivu oziroma skladno z zahtevami naročnika.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005, konec 31. 12.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
zahtevano.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
na podlagi izstavljenega računa po vsaki
izvršeni dobavi v roku najmanj 30 dni od
dneva 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 – skupna ponudba,
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: splošni pogoji po 42. in
42.a členu ZJN-1-UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je tako dovoljenje potrebno,
– 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 oziroma so posledice
sodbe že izbrisane,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON1/P in potrdilo
poslovne banke;
– za samostojne podjetnike: bilanca
uspeha in bilanca stanja in potrdilo poslovne banke;
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja zahtevane letne količine
ekstra lahkega kurilnega olja,

– da bo dostava ekstra lahkega kurilnega olja na naslov naročnika – na lokacije
– razloženo,
– da zagotavlja kontrolo kakovosti,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 4. 2005, cena:
6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o. številka 02083-0053787157, sklic na številko
12-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 4. 2005, do 11.
ure. Kolikor je ponudba poslana po pošti,
šteje za pravočasno, če prispe do zgoraj
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. 5. 2005.
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: 13. 4. 2005
ob 13. uri; Vrtec Medvode, Ostrovrharjeva
2, 1215 Medvode.
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: 8. 3. 2005.
Vrtec Medvode
Ob-7036/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Martin Krpan Cerknica, kontaktna oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o., Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica, Slovenija,
tel. 01/705-00-71, faks 01/705-00-76.
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 01/421-90-45, 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.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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: JN-01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava živil po sklopih za
potrebe Vrtca Martin Krpan Cerknica za
obdobje od 1. maja 2005 do 31. decembra
2007.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Martin Krpan Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica, po
potrebi tudi enoti Grahovo in Rakek.
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: zamrznjeni izdelki.
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.
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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: dobava živil po posameznih sklopih. Ocenjena
vrednost naročila znaša 10 mio SIT za eno
leto oziroma 26,6 mio SIT za obdobje od
maja 2005 do konca decembra 2007.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005, konec 31. 12.
2007.
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 zbirnega računa, v
roku najmanj 30 brezobrestnih dni od prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora predložiti pravni
akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: splošni pogoji po 42. in 42.a
členu ZJN-1-UPB1. Pri poslovanju morajo
ponudniki upoštevati 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:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za to po posebnih predpisih tako
dovoljenje potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s svojim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: potrdilo poslovne banke in bilanca uspeha in bilanca
stanja;
za kmete: potrdilo o višini katastrskega
dohodka in potrdilo DURS o poravnanih
davkih,
– ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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– da ima organiziran nadzor kakovosti in
mikrobiološke neoporočenosti ponujenih živil v celotnem procesu in prometu oziroma,
da ravna pri svojem delu v skladu s HACCP
programom,
– da ima vozni park za prevoz živil
skladno z veljavnimi predpisi in HACCP
programom,
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenih živil,
– da bo dobavljal živila na naslov naročnika,
– 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. ﬁksnost cen,
3. plačilni pogoji,
4. lastna proizvodnja,
5. odzivni čas.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 14. 4. 2005, cena:
7.800 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije na poslovni račun Altus consulting d.o.o., številka 02083-0053787157, sklic na številko
14-2005, po modelu 00, je potrebno predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 4. 2005, do 11.
ure. Kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov do
zgoraj 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. 5. 2005.
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: 14. 4. 2005
ob 14. uri; Vrtec Martin Krpan Cerknica,
Cesta na jezero 17, Cerknica.
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: 8. 3. 2005.
Vrtec Martin Krpan Cerknica
Ob-7044/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Tabor, kontaktna oseba: Lilijana
Štor, Tabor 21, 3304 Tabor, Slovenija, tel.
03/705-70-82, faks 03/705-70-86, elektronska pošta: lili.tabor@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.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2005 – POŠ Tabor.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ﬁnančni najem s postopnim odkupom
za novogradnjo – Podružnična osnovna
šola Tabor/delno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Podružnična osnovna šola
Tabor, Tabor 23, Tabor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 3. 2005 in/ali konec
14. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
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 13. 4. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 4. 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 14. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
z veljavnimi pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2005
ob 9.30, sejna soba Občine Tabor, Tabor 21,
Tabor.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Občina Tabor
Ob-7130/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor,
kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-96-81, faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija Državni
zbor, kontaktna oseba: Iztok Potočnik, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-97-45, faks 01/478-98-64, elektronska pošta: iztok.potocnik@dz-rs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija Državni
zbor, kontaktna oseba: Iztok Potočnik, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-97-45, faks 01/478-98-64, elektronska pošta: iztok.potocnik@dz-rs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: 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: DZ-1211724/2005-0005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup zlagalnega stroja za potrebe tiskarne Državnega zbora Republike Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
zlagalnega stroja za potrebe tiskarne Državnega zbora Republike Slovenije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo je najmanj 30 dni od tehničnega prevzema in prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) Potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb.
b) Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem.
c) Izjava ponudnika, ki ni starejša od 30
dni od dneva odpiranja ponudb, da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo, da je ponudnik – samostojni podjetnik vpisan pri davčnem organu (priglasitveni list), ki ne sme biti starejši od 30 dni od
dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti, določene z zakonom, ki ni starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
DZ-1211724/2005-0005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 7. 4. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 4. 2005, do 9. ure.
Ponudbe morajo do navedenega roka prispeti na naslov s priporočeno pošto ali biti
osebno vročene v recepciji Državnega zbora Republike Slovenije.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih
pripomb, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika o odpiranju ponudb morajo pooblaščeni
predstavniki ponudnikov imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 4. 2005
ob 13. uri, prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila brez DDV je
16,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2005.
Republika Slovenija
Državni zbor

Gradnje
Št. 5/35-1442/5-05

Ob-6661/05

Sprememba datuma oddaje
in odpiranja ponudb
Sporočamo novi datum za oddajo in odpiranje ponudb po javnem razpisu, objavljenem v Ur. l. RS, št. 13 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3642/05, za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del pri obnovi objekta
Pošte in Telekoma v Ajdovščini.
Oddaja ponudb: 22. 3. 2005 ob 12. uri;
Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za investicije
in nabavo, nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru, če bodo ponudbo oddali
osebno; Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
investicije in nabavo, nabavna služba, 2500
Maribor, če bodo ponudbo poslali priporočeno po pošti.
Odpiranje ponudb: 23. 3. 2005 ob 10.
uri; v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni
dne 11. 2. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-6460/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o., kontaktna oseba: Zlatko Kvesič, Zdraviliški trg
13, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/812-14-00, faks 03/812-14-15, elektronska pošta: okp.rogaska.slatina@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.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba gradbenih in obrtniških del na
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vodohranu V = 250 m3 v naselju Zg. Negonje pri Rogaški Slatini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zg. Negonje pri Rogaški Slatini.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: popisi
del so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: jih ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje naročila, začetek 15. 5. 2005, konec
15. 8. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 1,000.000 SIT, izbrani ponudnik pa
bo moral predložiti še bančno garancijo
za dobro izvedbo del in odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% pogodbenih
obveznosti, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od izstavitve začasne mesečne situacije, potrjene s strani nadzornega organa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti iz
42. in 42.a člena Zakona o javnih naročilih,
kot jih bo naročnik navedel v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da priloži izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence o registraciji pri pristojnem sodišču ali drugem organu, potrdilo ne
sme biti starejše od 60 dni,
– da priloži izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence, da ima ponudnik
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi zakona dovoljenje potrebno, potrdilo ne sme
biti starejše od 60 dni,
– da priloži pisno izjavo, da ponudnik ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo kot izjavo pod prisego,
– da priloži izpisek iz kazenske evidence, da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni,
– da priloži izpisek iz sodne ali druge
enakovredne evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom
skladno s predpisi države v kateri ima ponudnik svoj sedež, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni,
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– da priloži potrdilo, ki ga izda davčni ali
drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da ima poravnane davke,
prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati, potrdilo ne sme biti starejše od 60 dni,
– da priloži potrdilo, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco in da ni bil kaznovan za
dajanja v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane, potrdilo ne
sme biti starejše od 60 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da priloži BON 1 in 2 ali BON 3, ki jih
izda APP ali podatke iz bilance uspeha in
podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki
vodi ponudnikov transakcijski račun, da le ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za
ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON 2
ali BON 3), dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni,
– da priloži seznam najpomembnejših
gradenj vodohranov v zadnjih petih letih,
skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu,
z vrednostmi in datumi izvedbe,
– da priloži izjavo, da ni dal zavajajočih
podatkov,
– da priloži izjavo o plačilnih pogojih in
morebitnem kreditiranju investicije,
– da priloži izjavo o garancijski dobi,
– da priloži bančno garancijo za resnost
ponudbe v vrednosti 1,000.000 SIT,
– da priloži izjavo banke, da bo dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti
10%, če jo bo naročnik ob sklenitvi pogodbe
zahteval.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da priloži izjavo, da zagotavlja izvesti
vsa dela iz celotnega razpisa in
– da priloži izjavo o zagotavljanju kontrole kakovosti.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 60%,
2. kreditiranje – 20%,
3. reference – 10%,
4. garancijska doba – 10%.
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: 31. 3. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
06000-0029105634 OKP Rogaška Slatina
s pripisom za razpis – vodohran Zg. Negonje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 4. 2005, do
10. ure, ne glede na vrsto prenosa.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2005 ali 2 meseca in/ali
60 dni od navedenega skrajnega roka za
sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2005
ob 12. uri, OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rog. Slatina d.o.o., Zdraviliški
trg 13, Rogaška Slatina.
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 si
pridržuje pravico, da ne odda vsa dela iz
popisa del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2005.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina d.o.o.
Ob-6699/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šempeter-Vrtojba, kontaktna oseba: Bogdan Nemec, C. Goriške fronte 11,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/335-10-00, elektronska pošta: obcina.sempeter-vrtojba@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izgradnja parkirišča v
športnem parku v Šempetru pri Gorici –
1. faza.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šempeter pri Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 97 dni od oddaje naročila, začetek 11. 4. 2005, konec 16. 7. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija.
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: razpisna dokumentacija.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razpisna dokumentacija.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razpisna dokumentacija.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razpisna dokumentacija.
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 3.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena,
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– plačilni pogoji,
– reference,
– garancije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom
razpisne dokumentacije nakazati na:
TRR-01383 0100014409, UJP Nova Gorica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 3. 2005, do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 3. 2005
ob 13. uri.
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:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Občina Šempeter-Vrtojba
Št. 29/05
Ob-6729/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Markovci, kontaktna oseba: Marinka Bezjak Kolenko, Markovci 43, 2281
Markovci, Slovenija, tel. 02/78-88-880,
faks 02/78-88-881, elektronska pošta: tajnistvo@markovci.si, internetni naslov:
www.markovci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) 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: 351-03/05-1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja večnamenske dvorane Markovci
I. faza omejenega postopka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Markovci.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izbrani
ponudniki bodo dobili priznano sposobnost
za gradnjo večnamenske dvorane, ki jo bo
gradilo občina, ko bo imela zagotovljena
ﬁnančna sredstva.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
znesku 1 mio SIT, ki jo bodo morali predložiti kandidati v drugi fazi postopka.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o
skupnem nastopu iz katere je razvidno, kdo
je skupni podpisnik pogodbe in kakšna so
medsebojna razmerja med ponudniki.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – izpisek iz sodne ali druge
evidence;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje ali
izjava da dovoljenje ni potrebno;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje;
– da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v
kateri ima sedež – potrdilo sodišča;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane – potrdilo Ministrstva za
pravosodje;
– da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež; ali
da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo davčnega urada ki ni starejše
od 30 dni od dneva za oddajo ponudbe;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa – BON
obrazci ali potrdilo banke;
– da ponudnik nudi najmanj 90-dnevni
plačilni rok – izjava ponudnika;
– da ima ponudnik poravnane obveznosti do svojih podizvajalcev, če bo dela
opravljal s podizvajalci – izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ponudnik razpolaga s strokovnim
kadrom in tehnično opremo za izvedbo javnega naročila – izjava ponudnika, seznam
strokovnega kadra in seznam razpoložljive
opreme;
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila izvedel vsaj
pet objektov visoke gradnje v vrednosti nad
50 mio SIT in predloži strokovna priporočila
– izjava ponudnika;
– da ponudnik preloži pogodbo o zavarovanju pred odgovornostjo v skladu s 33.
členom ZGO-1;
– da je ponudnik vsaj 30% del sposoben izvesti z lastnimi delavci – izjava ponudnika;
– da ima odgovorni vodja del najmanj
petletne izkušnje z vodenjem del – izjava ponudnika o referencah odgovornega
vodje del;
– da ima odgovorni vodja del ustrezno
licenco za tovrstna dela – kopija potrdila o
izdani licenci;

– da ponudnik upošteva obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih
in ureditvi delovnih pogojev;
– izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega):
1 cena,
2. garancijski rok,
3. rok izgradnje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03/05-1.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 3. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 01368-010017763.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Občina Markovci
Ob-6733/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna oseba: Branko Malek, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel.
02/88-121-11, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/
(povezave – »razpisi«).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-15/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova objekta Meškova 21.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: 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: prenova strehe in sanitarij objekta Meškova 21.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 5. 2005 in/ali konec
15. 7. 2005.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 SIT,
– garancija banke za dobro izvedbo posla 5% od pogodbene vrednosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku 5% od obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z gradbeno pogodbo in razpisno dokumentacijo, plačilo 60 dni od izstavitve začasnih
situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti – obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
3 mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba vsaj 30% vrednosti vseh del z
lastnim kadrom,
– reference iz zadnjih petih let za izdelavo primerljivih objektov,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 75%,
2. reference 10%,
3. garancijski roki 10%,
4. zmožnost izvedbe posla 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 4. 2005.
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletnih straneh.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2005
ob 9. uri, Mestna občina Slovenj Gradec,
sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-6777/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Ormož,
kontaktna oseba: dir. Majda Keček, Ptujska c. 33, 2270 Ormož, Slovenija, tel.
02/741-51-00, faks 02/741-52-00, elektronska pošta: pbo.tajnistvo@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna
oseba: Marič Stanislav, univ. dipl. inž. gr.,
Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota,
Slovenija, tel. 02/536-13-22 ali 041/642-196,
faks 02/534-10-86, elektronska pošta:
stanko.maric@zeu.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., kontaktna oseba:
Marič Stanislav, univ. dipl. inž. gr., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/536-13-22 ali 041/642-196,
faks 02/534-10-86, elektronska pošta:
stanko.maric@zeu.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: ZEU –
Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marič Stanislav, univ. dipl.
inž. gr., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/536-13-22 ali
041/642-196, faks 02/534-10-86, elektronska pošta: stanko.maric@zeu.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dokončanje adaptacije prostorov v delu
I. nadstropja in pritličja Psihiatrične bolnišnice Ormož ter obnova strehe in fasade na starem delu bolnišnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Ormož, Ptujska c. 33, Ormož.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
GOI del po ponudbenem predračunu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila; začetek: 3. 5. 2005 in/ali konec 29. 10.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (6,000.000
SIT), bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (10% pogodbene
cene), bančna garancija za odpravo napak
v garancijskem roku (10% končne vrednosti del).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po prejemu dokumentiranega in potrjenega
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zahtevka v skladu z Zakonom o izvrševanju
proračuna ZIPRS za leto 2004 in 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov: storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je ponudnik registriran pri sodišču
ali drugem pristojnem organu,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi,
– 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 ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– fotokopijo revidirane bilance za preteklo leto ali fotokopijo izkaza bilančnega dobička oziroma izgube za preteklo leto,
– fotokopijo potrdila banke s podatki o
stanju na računu v zadnjih treh mesecih
pred mesecem oddaje ponudbe ter podatki
o plačilni sposobnosti v enakem obdobju.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: s strani investitorja potrjene
reference za izgradnjo podobnih družbenih
ali poslovnih objektov, zgrajenih v zadnjih 5
letih, vrednost posameznega projekta najmanj 100 milijonov SIT. Pogoj za priznanje
sposobnosti so vsaj tri potrjene reference.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 4. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
pred prevzemom razpisne dokumentacije predložiti dokazilo o plačilu na TRR
02340-0019896053.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2005 do 11.
ure.
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. 4. 2005
ob 12. uri, ZEU – Družba za načrtovanje in
inženiring, d.o.o. Murska Sobota, Staneta
Rozmana 5, Murska Sobota – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: celotno projektno dokumentacijo in prostore, ki so predmet
razpisanih del, si ponudniki lahko ogledajo
ob predhodnem dogovoru, vse informacije
so na voljo na naslovu, telefonski številki ali
elektronskem naslovu kot v točki 1.1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Javni zavod
Psihiatrična bolnišnica Ormož
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Ob-6860/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Bojan Sekereš, Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/578-94-25,
faks +386/2/575-12-52, elektronska pošta:
Bojan.sekeres@lendava.si, internetni naslov: www.obcina.lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Lendava, kontaktna oseba: Bojan Sekereš, univ. dipl.
inž. gradb., Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/578-94-25,
faks +386/2/575-12-52, elektronska pošta:
Bojan.sekeres@lendava.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Lendava, kontaktna oseba: Bojan Sekereš, univ. dipl. inž.
gradb., Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel. +386/2/578-94-25, faks
+386/2/575-12-52, elektronska pošta: Bojan.sekeres@lendava.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Občina Lendava, kontaktna oseba: Bojan Sekereš, univ. dipl. inž. gradb., Trg
Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija,
tel.
+386/2/578-94-25,
faks
+386/2/575-12-52, elektronska pošta:
Bojan.sekeres@lendava.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 002/2005-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja cestne in komunalne infrastrukture do dvojezične srednje šole v
Lendavi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lendava.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja cestne in komunalne infrastrukture do
dvojezične srednje šole v Lendavi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 30 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora v 7 dneh po podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), ki mora biti veljavna do konca gradnje tj. primopredaje objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih
partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti no-
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silca posla, ki skupino ponudnikov, v primeru,
da je tej skupini javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in
opredeliti čas trajanja tega pravnega akta. V
primeru, da s ponudnikom v ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo le-ti izpolnjevati
vse obvezne pogoje za udeležbo, ki jih dokumentirajo na isti način kot je to zahtevano
za samostojnega ponudnika. V primeru, da
na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki
s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjavo,
da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje
za trajno izvajanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo
zlasti Zakonom o gospodarskih družbah
(Ur. l. RS, št. 30/93, 29/94, 20/98, 84/98,
6/99 in 45/01) in Zakonom od dobička pravnih oseb (Ur. l. RS, št. 14/03);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega

roka oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa
naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben za kar se šteje, da je ponudnikova višina letnih celotnih skupnih prihodkov v preteklih poslovnih 3 letih (2001,
2002, 2003) v povprečju znašala najmanj
200,000.000 SIT;
– ponudnik (samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) mora imeti dostop do kreditnih linij in drugih ﬁnančnih
sredstev v višini najmanj 20,000.000 SIT;
– v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2001, 2002 in 2003 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če so samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji v skupini ponudnikov po
zakonu zavezani k reviziji). Če posluje manj
kot 3 leta, naj predloži enakovredno dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– potrdilo o dostopu do kreditnih linij, ki
ga izda ponudnikova poslovna banka;
– potrdilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka oddaje
ponudb in ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje
javnega naročila:
– če je samostojen ponudnik (to pomeni,
da ima lahko podizvajalce, vendar pa za
potrebe javnega razpisa ne sme biti partner
v skupini ponudnikov/konzorciju) mora biti
sposoben sam izvesti najmanj 70% pogodbenih del s svojimi sredstvi, kar pomeni, da
mora imeti opremo, materiale, vire delovne
sile in ﬁnančne vire, potrebne za izvedbo
tega procenta pogodbenih del;
– če je glavni partner v skupini ponudnikov/konzorciju, mora biti sposoben sam,
s svojimi sredstvi, izvesti najmanj 50% pogodbenih del;
– če je eden od ostalih partnerjev v skupini ponudnikov/konzorciju (to pomeni da ni
glavni partner) mora biti sposoben s svojimi
sredstvi izvesti najmanj 10% pogodbenih
del;
– izvajalec je izvedel vsaj 3 gradbene
projekte, primerljive (po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v zadnjih 5 letih;
– gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
cestne in komunalne infrastrukture vključujoč pripadajoče objekte.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila za uspešno izvedbo del, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli.
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,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena: 90 točk,
2. reference ponudnika: 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 002/2005-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 4. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, 9220 Lendava, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT na račun:
01259-0100012919, s pripisom “DSŠ”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno na naslov
pod točko I.1. (z navedbo številke objave iz
točke 1) v roku najkasneje 5 dni pred rokom
za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni
dokumentaciji. Naročnik mora odgovoriti na
vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje
3 dni pred rokom za oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 4. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 3. 2005
ob 11. uri; Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, SI – 9220 Lendava.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
25. 3. 2005, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, SI – 9220 Lendava. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu
kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni
obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Občina Lendava
Ob-6865/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Tatjana Lečič, Verdijeva 6, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-46-267, faks 05/66-46-292,
elektronska pošta: tatjana.lecic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
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I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: K351-3/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja severne obvoznice v Kopru z
vsemi spremljajočimi komunalnimi napravami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja severne obvoznice v Kopru z vsemi
spremljajočimi komunalnimi napravami, in
sicer: prestavitev carinske ograje in rušitvena dela, severna obvoznica, vodovod, ločeni
sistem kanalizacije, gradbena dela za VN in
NN, javna razsvetljava, TK omrežje, zunanja
ureditev s hortikulturo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 11 mesecev in/ali 10 dni od oddaje naročila; začetek 20. 5. 2005 in/ali konec
30. 4. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Naročnik bo od ponudnikov zahteval:
– bančno garancijo za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
10,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji; veljavnost bančne
garancije za resnost ponudbe je do 11. 7.
2005;
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu s
priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti. Veljavnost garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti je 1. 5. 2006;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljeno v skladu s
priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok za
plačilo računa oziroma situacije je 60 dni od
dneva prejema potrjene situacije s strani
nadzornega organa.
Opravljena dela na objektu bo naročnik
plačal v višini ca. 20% od pogodbene vrednosti do decembra 2005, nadaljnjih 50%
bo plačanih v letu 2006, preostali del pa v
letu 2007.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik izloči iz postopka ponudbo
ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
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4. če je proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
6. če je bil ponudnik kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem,
7. če je bila ponudniku na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka na
področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika (negativne reference),
8. če ponudnik ni ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti razpisanega javnega
naročila,
9. če ponudnik nima zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti ter referenc,
10. če ponudnik ne predloži podpisanih
in žigosanih izjav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilance uspeha za leta 2002, 2003 in
2004 (bilance morajo biti revidirane, v primeru, če je ponudnik po zakonu zavezan
k reviziji letnih računovodskih izkazov) ali
izkaze ponudnikovih celotnih prihodkov od
gradenj, na katere se nanaša pogodba za
zadnja tri poslovna leta. Pogoj za udeležbo
na predmetnem razpisu je ta, da je znašala
višina letnih celotnih prihodkov od gradenj
ponudnika za pretekla tri poslovna leta najmanj trikratno ponujeno vrednost (to pomeni vsako poslovno leto vsaj v vrednosti
ponudbe),
– obrazec BON2 ali enakovredno (glede
na vsebino v tej točki zahtevane informacije) drugo dokazilo oziroma potrdilo ponudnikove poslovne banke oziroma bank, ki ni
starejše od dveh mesecev, iz katerega mora
izhajati, da ponudnikov transakcijski račun
oziroma računi v zadnjih šestih mesecih
pred izdajo potrdila ni(so) bil(i) blokiran(i),
– v skladu s 6. členom Odredbe o ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov izkazati pravočasno poravnanje svojih
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh
letih pozitivno ocenjen glavni izvajalec pri
izvedbi vsaj treh gradbenih del (ne nujno
javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim in vredna vsako najmanj 200,000.000 SIT ali pa
za vsaj eno gradbeno delo vredno najmanj
500,000.000 SIT.
Ponudnik mora predložiti popis razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila terminski plan, plan ﬁnanciranja ter
dokazila o izpolnjevanje kadrovskih pogojev:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
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– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
izvajalca gradnje ter kvaliﬁkacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1 ter izjava ponudnika o delovnih izkušnjah odgovorne osebe
in izjavo ponudnika, da bo zagotavljal stalno
prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K351-3/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 4. 2004.
Cena: 50.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izgradnjo severne
obvoznice v Kopru K351-3/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2004 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 11. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2005
ob 13. uri.
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: 4. 3. 2005.
Mestna občina Koper
Št. 110-1/05
Ob-6870/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič, univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-04, faks 01/306-82-06, elektronska pošta: oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring,
d.o.o., kontaktna oseba: B. A. Rok Orešnik, dipl. inž. grad., Kotnikova 40, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-82-48,
faks 01/306-82-51, elektronska pošta: breda.rok@dd-ceste.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-82-53, faks 01/306-82-06, internetni naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
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1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00060.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zalivanje rež in razpok na območju AC
v RS.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.39-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,140.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti ﬁnancira naročnik iz lastnih sredstev. Način plačevanja z roki je določen v
vzorcu pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri
leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela (zalivanje rež
in razpok na cestah) najmanj v vrednosti
razpisanega javnega naročila v zadnjih 5
letih ali vsaj dve javni naročili za istovrstna
dela v vrednosti, ne manjši kot polovična
vrednost razpisanega javnega naročila v
zadnjih 5 letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00060.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 4. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne

dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 4. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-6887/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Brda, kontaktna oseba: Tonka Simčič,
Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija, tel. 05/335-10-30, faks 05/335-10-39,
elektronska pošta: Obcina.brda@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
asfaltiranje občinskih cest v občini v letu
2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: več posameznih lokacij
po različnih naseljih.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dela potekajo v dveh fazah, v letu
2005 in 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 1. faza: začetek 5. 5. 2005 in/ali
konec 30. 6. 2005; 2. faza: začetek 15. 4.
2006 in/ali konec 30. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
bianco menico v višini 5% vrednosti ponudbe z veljavnostjo najmanj 30 dni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti ﬁnancira naročnik iz proračunskih
sredstev. Način plačevanja z roki je določen
v vzorcu pogodbe, kot obvezni sestavini
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
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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: ponudniki morajo za
dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
mora odražati zadnje dejansko stanje registracije ponudnika;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila:
– poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika
(za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela (rekonstrukcija,
voziščne konstrukcije),
– seznam glavne izvajalčeve opreme,
– sezam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 12. ure.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na TRR št. 01207-0100014109 pri Banki
Slovenije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 4. 2005 do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2005
ob 10. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Občina Brda
Ob-7021/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Komenda, kontaktna oseba: Marjan Potočnik, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-74-00, faks
01/834-13-23, elektronska pošta: marjan.potocnik@komenda.si, internetni naslov: www.komenda.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Lokainženiring d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Frelih, Kidričeva
cesta 57, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/502-43-30, faks 04/502-43-39, elektronska pošta: simon.frelih@lokainzeniring.si,
internetni naslov: www.lokainzeniring.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Lokainženiring d.o.o., kon-
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taktna oseba: Nataša Jelovčan, Kidričeva cesta 57, 4220 Škofja Loka,
Slovenija,
tel.
04/502-43-30,
faks
04/502-43-39, elektronska pošta: natasa.jelovcan@lokainzeniring.si, internetni
naslov: www.lokainzeniring.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba pločnika in rekonstrukcije ceste Križ pri Komendi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Križ pri Komendi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba celotnega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– izjava banke, da bo ponudniku izdala
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob prevzemu del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo
izvedena dela plačeval po začasnih mesečnih
situacijah do višine 90% vrednosti pogodbenih del, 10% po predaji objekta in potrditvi
končne situacije, in sicer vse v roku 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe
o skupnem nastopu, iz katere so razvidna
medsebojna razmerja.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence – vsi registrski listi iz sodnega
registra oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike;
– kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno oziroma izjava da za
njegovo dejavnost takšno dovoljenje ni potrebno;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen in
ni vpisan v kazensko evidenco, ki ni starejše od 60 dni od datuma odpiranja ponudb;
– potrdilo sodišča, da ponudniku v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna
sodba, s katero je ponudniku prepovedano
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opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki ni starejše od 60 dni od
datuma odpiranja ponudb;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje da
ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane in ni vpisan v kazensko evidenco, ki ni starejše od 60 dni od datuma
odpiranja ponudb;
– potrdilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali
da ni prenehal poslovati na osnovi sodne
odločbe, ki ni starejše od 60 dni od datuma
odpiranja ponudb;
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON1 in BON2 – za gospodarske
družbe. Dokumenti ne smejo biti starejši od
60 dni od datuma odpiranja ponudb;
– podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
pristojni DURS ter potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov TR račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran – za samostojne
podjetnike. Dokumenti ne smejo biti starejši
od 60 dni od datuma odpiranja ponudb;
– potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom. Potrdilo
ne sme biti starejša od 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti v zadnjih treh letih vsaj tri referenčne objekte z vrednostjo
del najmanj 90 mio SIT in dva objekta z
vrednostjo del najmanj 150 mio SIT s področja predmetnega naročila;
– ponudnik mora razpolagati s kadri
ustrezne kvaliﬁkacije, odgovorni vodja del
z najmanj višjo izobrazbo in najmanj tremi
referenčnimi objekti z vrednostjo najmanj
100 mio SIT v zadnjih treh letih s področja
predmetnega naročila.
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: 12. 4. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska na transakcijski račun podjetja Lokainženiring d.o.o., št. 07000-0000867949.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščena oseba ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2005
ob 10. uri, Občina Komenda, Zajčeva cesta
23, Komenda.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
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objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: priloga A.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Občina Komenda

Storitve
Št. 17122-05-403-

Ob-6561/05

Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za izvajanje storitev ﬁzičnega varovanja objektov
na Kotnikovi 8 in Jeranovi 14 v Ljubljani,
št. 17122-05-403-33/2005, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 17-18/05, Ob-5200/05,
se spremeni II.2.1) točka objave tako, da se
pravilno glasi:
II.2.1) Opis in okvirna količina storitve, ki
je predmet javnega razpisa, je navedena v
razpisni dokumentaciji, javni razpis se izvaja
za obdobje dveh let.
Naročnik ima po 97. členu Zakona o javnih naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št.
36/04) možnost podaljšanja pogodbe, in
sicer v skladu z določili 97. člena ZJN-1UPB1 lahko naročnik odda javno naročilo
storitev po postopku s pogajanji brez predhodne objave izvajalcu, kateremu je oddal
prejšnje naročilo, če gre za nove storitve,
ki so ponovitev podobnih storitev in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik
prejšnje naročilo, vendar pod pogojem, da
take storitve ustrezajo osnovnemu projektu,
za katerega je bilo oddano prvo naročilo po
javnem razpisu in da od sklenitve prve pogodbe še niso pretekla tri leta.
Ministrstvo za notranje zadeve
Sp 3/2005

Ob-6896/05

Popravek
Pri objavi javnega razpisa, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 20-21 z dne 4. 3.
2005 za izbor kandidatov za izgradnjo računalniške programske opreme po omejenem
postopku, Ob-6396/05, je v točki IV.3.3) Rok
za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje, naveden napačen podatek. Besedilo
se pravilno glasi: Rok za oddajo ponudbe je
24. 3. 2005 do 10. ure.
Vrhovno sodišče RS
Ob-6552/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Aleš Brecelj, dr. vet. med.,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/300-13-00, faks 00386/1/300-13-56,
elektronska pošta: vurs@gov.si, internetni
naslov: http://www.gov.si/vurs/razpisi.php.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve: 27.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vakcinacija lisic – 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba akcije cepljenja lisic proti steklini na območju Republike Slovenije v
pomladanskem času v letu 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Republike Slovenije po načrtu iz speciﬁkacij v razpisni
dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nabava
in polaganje 270.000 kosov vab z vakcino
in polaganje 50.000 kosov vab z vakcino, ki
jih ima na zalogi naročnik.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005, zaključek
30. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 4,000.000 SIT in bančna garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je ﬁksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: če ponudnik nastopa s podizvajalci oziroma partnerji, mora predložiti
pogodbo s podizvajalci oziroma pogodbo o
skupnem nastopanju, v kateri je opredeljena odgovornost posameznih sodelujočih za
izvedbo 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 ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
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 ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
4. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
5. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
6. da ponudniku na katerikoli način ni
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika;
7. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokade poslovnih računov;
8. da je ponudnik izvedel vsaj eno podobno akcijo cepljenja lisic proti steklini v
zadnjih treh letih pred objavo razpisa;

9. da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti javno naročilo in vsaj eden
od zaposlenih ima izobrazbo doktorja veterinarske medicine;
10. da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe;
11. da ponudnik izpolnjuje pogoje za
opravljanje letov za potrebe imunizacije
lisic iz zraka oziroma ima kot letalski prevoznik potrjeno dejavnost imunizacije lisic
iz zraka;
12. da ponudnik predloži dovoljenje za
promet z zdravilom v Republiki Sloveniji ali
v Evropski uniji za ponujeno vabo;
13. da ima primeren računalniški sistem
za podporo odmetavanja vab in za kontrolo
polaganja vab, skladno s speciﬁkacijami v
razpisni dokumentaciji;
14. da ima primerno skladišče za skladiščenje ponujene vabe z vakcino v skladu
z navodili proizvajalca vakcine, da se zagotavlja hladna veriga skozi celotno akcijo
polaganja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence;
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež;
5. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
6. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
7. obrazec BON-1/P, ki odraža ponudnikovo stanje v mesecu pred objavo ali v mesecu oddaje ponudbe – iz obrazca mora biti
razvidno stanje blokad poslovnih računov
v zadnjih šestih mesecih od izstavitve. 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 šestih mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. pogodbe, referenčna potrdila drugih
naročnikov ali druga dokazila, ki dokazujejo
izvedbe podobnih akcij cepljenja lisic proti
steklini, ki je predmet javnega naročila, v
zadnjih treh letih pred objavo razpisa,
9. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo;
10. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo;
11. potrdilo oziroma spričevalo letalskega prevoznika (AOC) Uprave Republike
Slovenije za civilno letalstvo oziroma drugega pristojnega organa za civilno letalstvo
države, kjer ima ponudnik svoj sedež;
12. dovoljenje od pristojnega organa
v skladu z 9. členom Zakona o zdravilih
in medicinskih pripomočkih (Ur. l. RS, št
101/99, 70/00, 7/02 in 67/02) ali v skladu s
17. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju
zdravja (Ur. l. RS, št. 47/04);
13. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo;
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14. lastna izjava dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. reference.
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 11. 4. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2005
ob 10.30, na sedežu naročnika (Veterinarska uprava RS, Parmova 53, Ljubljana).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
Ob-6558/05
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, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-07, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: bojana.razdevsek@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 07-1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 24-2005/JNS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup MAPS Enterprise storitev – Partner joint support (PJS).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.60.00-7.
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:
bančna garancija za resnost ponudbe v vi-
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šini 1,000.000 SIT in bančna garancija za
dobro izvedbo posla v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od izdaje
računa, ki ga izbrani ponudnik posreduje
naročniku po opravljeni storitvi. Na računu
mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 11. 7.
2005,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdila bank o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni,
– ponudnik v letu 2003 ni smel imeti
prihodkov manjših od mnogokratnika 3 ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena storitev mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
– kolikor je ponudnik ekskluzivni ponudnik za storitve, ki so predmet naročila
na področju Republike Slovenije, mora leto dokazati; kolikor ekskluzive nima, mora
predložiti ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko ugotovil ponudnikov
status.
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:
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(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN24/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov 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: 25. 4. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2005
ob 10. uri.
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: 3. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-6560/05
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 – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem zunanjih prevozov.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.70.00-1.
2) Kratek opis: najem – kombi 8+1 sedež.
3) Obseg ali količina: skupno 6 kombijev.
Sklop št. B
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.72.00-3.
2) Kratek opis: najem – mali avtobus
20-25 sedežev.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. C
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.12.91.00-9.
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2) Kratek opis: najem – kamion, tovorni,
do 5 ton.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. Č
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.12.90.00-8.
2) Kratek opis: najem – kombi furgon, za
prevoz tovora.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
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: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kolikor se bo ponudnik javil na več sklopov in
bo vsota njihovih ocenjenih vrednosti (navedenih v točki 3.1. razpisne dokumentacije)
presegla 30,000.000 SIT, mora ponudnik
predložiti garancijo za resnost ponudbe
(izdano s strani banke ali zavarovalnice),
brezpogojno in nepreklicno ter plačljivo na
prvi poziv, veljavno do 30. 6. 2005 v višini
500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa za
vsako posamezno storitev.
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 013/2005.
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 013/2005.
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 013/2005.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o prevozih v cestnem prometu – uradno prečiščeno besedilo (ZPCP-1-UPB2, Ur. l. RS,
št. 98/04).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 013/2005-1LODP/S.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2005.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki
bo na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV po enodnevni predhodni najavi po
faksu 01/475-21-86 in na podlagi dokazila
o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije, pridobljena preko interneta, pa
je brezplačna. Način plačila je negotovinski,
na podračun EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106,
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sklic na številko 00-51-634-566 z oznako predmeta plačila (RTV 013/2005-1LODP/S) in z navedbo davčne številke in
sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2005 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4. 2005
ob 8.30, 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: 3. 3. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-6657/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Mihurko, Slomškov trg 10,
2500 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05,
faks 02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 1-1A.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve vzdrževanja in preventivno vzdrževanje računalniške opreme nameščene
v okviru avtomatskih pisemskih usmerjevalnikov v Ljubljani in Mariboru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.30.00.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve vzdrževanja in preventivno vzdrževanje
računalniške opreme nameščene v okviru
avtomatskih pisemskih usmerjevalnikov v
Ljubljani in Mariboru.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2007.
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 sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v Republiki Sloveniji,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe) in podizvajalce.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju
(BON 1/P in potrdilo banke o ponudnikovi
solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj,
– ponudnik ni smel imeti prihodkov
manjših od mnogokratnika 3 skupne letne
ponudbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora izpolnjevati tehnične
zahteve iz razpisne dokumentacije glede
pogojev izvedbe vzdrževanja računalniške
opreme in obveznih storitev na področju
prijave,
– ponudnik mora imeti pri principalu sistemske strojne opreme, ki je v uporabi pri
naročniku, ustrezen status na nivoju sistemskega serviserja.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. 70% cena preventivnega vzdrževanja,
2. 20% cena vzdrževanja na poziv,
3. 10% reference.
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 18. 4. 2005.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in vaš
točen naslov ter davčno številko, posredujete po faksu 02/449-23-79. Zainteresirane ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo
številko in naziv javnega naročila.
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IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 4. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 28. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2005
ob 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-6696/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina
Ajdovščina, kontaktna oseba: Saša Stopar,
Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-10, faks 05/365-91-33,
elektronska pošta: obcina@ajdovscina.si,
internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 311-10/04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Ajdovščina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– ET
za
javno
razsvetljavo
1.016.913 kWh/leto,
– VT 71.144 kWh/leto,
– MT 124.158 kWh/leto,
– ET 36.213 kWh/leto.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 30. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:

Št.

(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 311-10/4.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 4. 2005, cena:
10.000 z DDV SIT.
Pogoji in način plačila: stroške razpisne dokumentacije je potrebno poravnati na
EZR pri BS 01201-0100014597.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 4. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 13. 5. 2005.
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: 15. 4. 2005
ob 13. uri, sejna soba Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6/a, Ajdovščina.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2005.
Občina Ajdovščina
Ob-6735/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna
oseba: mag. Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: mag. Uroš Škufca, Trg Osvobodilne
fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba
poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Uroš Škufca, Trg Osvobodilne fronte 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-93-90, faks 01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve 03.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 004/2005-MZZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organizacija in izvedba izrednih letalskih
prevozov za potrebe Ministrstva za zunanje zadeve.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odhodno letališče bo
letališče Ljubljana.

23-24 / 11. 3. 2005 /

Stran

1931

II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62210000–7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v trenutku objave količina za naročnika objektivno ni določljiva.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo celotno storitev posamezne sukcesivne
izvedbe, vključno s plačilom najema, plačal
organizatorju po zaključku storitve v roku
najmanj 30 dni po prejemu fakture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik je v zadnjih treh letih pred
objavo razpisa opravil vsaj tri organizacije
primerljivih posebnih letalskih prevozov za
poljubnega naročnika državne uprave v katerikoli državi EU v vrednosti posameznega
prevoza najmanj 1,000.000 SIT (zahteva po
referenci za poljubnega naročnika katerekoli državne uprave v EU izkazuje izkušnje
glede na posebne zahteve državnega protokola);
4. ponudnik (oziroma vsaj ena oseba
zaposlena pri ponudniku) ima dovoljenje za
prosto gibanje po mejnem pasu letališča
Ljubljana (potrebno za izvedbo organizacije);
5. ponudnik ima dostop do borze poslovnih letal, ki zajema vsaj 300 letal ali:
ponudnik ima v neposredni posesti oziroma
je lastnik vsaj enega letala ki ustreza razpisanim speciﬁkacijam;
6. ponudnik ima operativni center, ki deluje 7 dni na teden, 24 ur na dan;
7. ponudnik ima vsaj 3 ustrezno usposobljene kadre, ki poznajo postopke sprejema
in odprave potnikov in letal (IATA GHM 810
in EBAA Business Aviation Code of Conduct);
8. ponudnik ni dal lažnih ali zavajajočih
podatkov v prijavi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. dokazilo za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
2. dokazilo za izpolnjevanje pogoja 2:
potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
3. dokazilo za izpolnjevanje pogoja 8:
razvidno iz celotne oddane prijave.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. dokazilo za izpolnjevanje pogoja 3:
razvidno iz točke 1.6 reference obrazca prijava (A-4);
5. dokazilo za izpolnjevanje pogoja 4:
dovoljenje za gibanje in muditev na mejnem
prehodu in območju mejne kontrole letališča
Ljubljana, skladno z določili Zakona o nadzoru državne meje (Ur. l. RS, št. 1/91);
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6. dokazilo za izpolnjevanje pogoja 5:
razvidno iz obrazca A-10 speciﬁkacije, postavka 2;
7. dokazilo za izpolnjevanje pogoja 6:
razvidno iz obrazca A-10 speciﬁkacije, postavka 3;
8. dokazilo za izpolnjevanje pogoja 7:
razvidno iz točke 1.4 kadri obrazca prijava
(A-4).
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.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: Ob-1459/05 z dne 21. 1.
2005.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave:
Ur. l. RS, št. 11-13/2005 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3740/05.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
največ 10.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 004/2005-MZZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 3. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletnem naslovu http://www.praetor.si (rubrika»Javna naročila«) ali s pisno zahtevo na
naslov Praetor d.o.o., Trg OF 13a, 1000
Ljubljana.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 3. 2005 ob 12.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje prijav bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 3. 2005
ob 13. uri, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, sejna
soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa pojasnila in dodatne informacije v zvezi
z razpisom je mogoče dobiti na naslovu
http://www.praetor.si, (v rubriki Vprašanja
in odgovori). Pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljena na istem naslovu. Naročnik bo skladno z drugim odstavkom 48.
člena sklenil okvirne sporazume z največ
10 kandidati, skladno z merili iz razpisne
dokumentacije.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 39/05
Ob-6867/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske ur-
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bane regije, kontaktna oseba: mag. Lorena
Korošec, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-02, faks 01/306-19-03,
elektronska pošta: lur@ljubljana.si, internetni naslov: www: http://www.rralur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kontaktna
oseba: mag. Lorena Korošec, Linhartova
cesta 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-19-05, faks 01/306-19-03, elektronska pošta: lorena.korosec@ljubljana.si, internetni naslov: www.rralur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kontaktna
oseba: mag. Lorena Korošec, Linhartova
cesta 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/306-19-05, faks 01/306-19-03, elektronska pošta: lorena.korosec@ljubljana.si, internetni naslov: www.rralur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, kontaktna oseba: mag. Lorena Korošec,
Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/306-19-05, faks 01/306-19-03, elektronska pošta: lorena.korosec@ljubljana.si,
internetni naslov: www.rralur.si.
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: JN-S-2/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava dokumentacije za označitev regionalnih kolesarskih povezav Ljubljanske urbane regije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: občine Ljubljanske urbane regije: Brezovica, Dobrepolje, Dol pri
Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig,
Ivančna Gorica, Kamnik, Komenda, Mestna občina Ljubljana, Logatec, Medvode,
Moravče, Škofljica, Vodice, Vrhnika.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.14.21.20-3, dopolnilni besednjak:
E093-1, dodatni predmeti: 73.22.00.00-0,
73.20.00.00-4, 73.10.00.00-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena skupna vrednost (z DDV) je 18,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek in konec 29. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5%, ki jo
bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe,
– če izbrani ponudnik v predpisanem
času ne podpiše ponudbe,
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
ponudnik mora v ponudbi izrecno navesti,
da pristaja na naslednje plačilne pogoje,
pri čemer lahko ponudi tudi za naročnika
ugodnejše:

– 60% pogodbene vrednosti celotne ponudbe – v 30 dneh po prejemu računa od
oddaje prvega poročila;
– 40% pogodbene vrednosti celotne ponudbe – v 30 dneh po prejemu računa od
oddaje končnega poročila.
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: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena Zakona o javnih
naročilih/ZJV-1 (Ur. l. RS, št. 39/00 (102/00
- popr.), 2/04, 2/04, 36/04).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra (priloga
št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika;
ali potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, dovoljenje pristojnega organa
za opravljanje dejavnosti ter izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen,
2. izjava ponudnika, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila
Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben: ponudnik mora izkazovati
pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju
pred oddajo ponudbe in v preteklih šestih
mesecih do vštevši datuma izdaje ustreznega bonitetnega obrazca nima blokiran
žiro račun.
Dokazila: za pravne osebe: originalen
obrazec BON 1/P in izjava, da je v zadnjem
trimesečju posloval uspešno in ima poravnane vse zapadle obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Kadri – izjava, s katero ponudnik zagotavlja, da bo za pripravo Dokumentacije za
označitev kolesarskih poti Ljubljanske urbane regije potrebno število strokovnjakov
(vsaj 5) s področja urejanja kolesarskih
poti.
– načrt priprave dokumentacije za
označitev kolesarskih poti regije – ponudnik mora izdelati načrt,
– reference s področja urejanja kolesarskih poti.
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:
1. ponudbena cena 40%,
2. reference podjetja 50%,
3. reference vodje projektne skupine
10%.
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 18. 3. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 3. 2005 do
12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 5. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 3. 2005
ob 12. uri, Regionalna razvojna agencija
Ljubljanska urbana regija, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, soba 007.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
Ob-6883/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad Vlade RS za informiranje, kontaktna oseba: Tamara Repnik, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-26-82, faks 01/251-23-12, elektronska pošta: tamara.repnik@gov.si, internetni
naslov: www.uvi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve tisk.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: NATIS-01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
natis publikacije o evropski ustavi z naslovom »Kaj prinaša evropska ustava?«
v slovenskem (675.000 izvodov), italijanskem (2.500 izvodov) in madžarskem jeziku (6.500 izvodov).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po dogovoru z naročnikom.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.11.41.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: natis publikacije o evropski ustavi v slovenskem jeziku.
3) Obseg ali količina: 675.000 izvodov.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: natis publikacije o evropski ustavi v italijanskem jeziku.
3) Obseg ali količina: 2.500 izvodov.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: natis publikacije o evropski ustavi v madžarskem jeziku.
3) Obseg ali količina: 6.500 izvodov.
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:
Celotna količina 684.000 izvodov.
Natis publikacije o evropski ustavi z naslovom »Kaj prinaša evropska ustava?«
v slovenskem (675.000 izvodov), italijanskem (2.500 izvodov) in madžarskem jeziku (6.500 izvodov).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ni mogoče.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
obvezni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: zakonski
rok plačila za proračunske uporabnike je 30
dni po izvedeni storitvi in prejemu uradnega
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: če nastopi s podizvajalci
mora ponudnik ponudbi priložiti pogodbo o
skupnem nastopanju.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ne.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je ponudnik registriran pri
pristojnem sodišču ali drugem organu,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ne.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ne.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 3. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na sedežu naročnika vsak delovni dan med 10.
in 12. uro in na spletni strani naročnika
www.uvi.si v rubriki katalog informacij javnega značaja (2.g).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 3. 2005, do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 13. uri, na sedežu naročnika v sejni sobi
v 5. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo
se oddaja po sklopih.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Urad Vlade RS za informiranje
Ob-6884/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Agencija RS za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije,
kontaktna oseba: Alenka Golmajer, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
478-35-57, faks 478-35-99, elektronska
pošta: alenka.golmajer@gov.si, internetni
naslov: www.izvoznookno.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega razpisa je izvedba
storitve priprave, posodobitve in dopolnitve vsebin portala Izvozno okno
www.izvoznookno.si za obdobje do konca leta 2006 oziroma do izvedbe novega razpisa za naslednje države oziroma
sklope: Argentina, Avstralija, Avstrija,
Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija,
Brazilija, Češka, Danska, Egipt, Finska,
Francija, Grčija, Hrvaška, Indija, Iran,
Irska, Italija, J. Koreja, Japonska, Južnoafriška republika, Kanada, Kitajska, Makedonija, Madžarska, Mehika, Nemčija,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Srbija in Črna
gora, Španija, Švedska, Švica, Tajska,
Turčija, Ukrajina, Velika Britanija, ZDA.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo zajema pripravo, posodobitev in
dopolnitev vsebin portala Izvozno okno za
vseh 42 sklopov oziroma držav, naštetih v
točki II. 1.6).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 21 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: v prvi fazi se lahko na razpis
prijavi vsaka pravna ali ﬁzična oseba. Od
udeležencev se pričakuje:
1. dobro poznavanje ciljnega trga za
katerega se prijavlja in virov poslovnih informacij,
2. izkušnje z mednarodnim poslovanjem,
3. dobro pisno izražanje v slovenskem
jeziku,
4. usposobljenost za delo z računalnikom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji za priznanje sposobnosti so:
1. končana minimalno V. stopnja izobrazbe (kot dokazilo se šteje fotokopija spričevala, oziroma diplome);
2. izjava, da bo gradivo posredoval v
slovenskem jeziku (poleg izjave se lahko
priloži še druga dokazila o pisnem znanju
slovenskega jezika oziroma reference s področja pisanja) (Razpisni obrazec št. 3);
3. izjava o izkušnjah z mednarodnim poslovanjem (poleg izjave se priloži še življenjepis iz katerega so razvidne predhodne
izkušnje) (Razpisni obrazec št. 4);
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4. izjava o usposobljenosti za delo z računalnikom (izjavi lahko kandidat predloži
tudi dokazila o znanju uporabe računalniških
programov) (Razpisni obrazec št. 5).
Vsa razpisna dokumentacija je dostopna na spletnem portalu Izvozno okno
www.izvoznookno.si v pasici Pridružite se
nam.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(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: 24. 3. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 3. 2005 ali 21 dni
od odposlanja obvestila.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 15. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je dostopna tudi na spletnem
portalu Izvozno okno www.izvoznookno.si,
v pasici Pridružite se nam.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Agencija RS za gospodarsko promocijo
Slovenije in tuje investicije
Ob-6885/05
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: Stanislav Žaga, 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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I.A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 07/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevzem in odstranitev blata-mulja iz čistilne naprave komunalnih odpadnih vod
centralne čistilne naprave Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.23.00-1; dodatni predmeti, glavni besednjak: 90.12.23.20-7; 90.12.23.10-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: A.
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1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.23.00-1.
2) Kratek opis: nalaganje in priprava za
transport mulja iz CČN.
3) Obseg ali količina: 12.000 mg/a.
Sklop št.: B.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.23.20-7.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): storitve prevoza mulja.
3) Obseg ali količina: 12.000 mg/a.
Sklop št.: C.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
90.12.23.10-4.
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): storitve odstranjevanja
mulja.
2) Kratek opis: dopustne variante v okviru veljavne zakonodaje RS in EU.
3) Obseg ali količina: 12.000 mg/a.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: blato-mulj iz čistilne naprave komunalnih vod
količine ca. 12.000 mg/a.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 20 z dne 4. 3.
2005, Ob-6026/05.
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 07/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 4. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 4. 2005, do
10. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 4. 2005
ob 12. uri, Snaga javno podjetje 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.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Snaga javno podjetje d.o.o.
Ob-7018/05
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, kontaktni osebi: dr. Metka Gorišek in mag.
Andrej
Kryžanowski,
Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-74-00, faks 01/478-74-22, elektronska pošta: andrej.kryzanowski@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktni osebi: dr. Metka
Gorišek, tel. 01/309-42-20, mag. Andrej
Kryžanowski, tel. 01/309-42-24, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/309-42-20, faks 01/309-42-30, elektronska pošta: andrej.kryzanowski@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje in prostor,
kontaktna oseba: Mani Šefran, vložišče,
II. nadstropje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-73-20, faks
01/478-74-22.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba:
Mani Šefran, vložišče, II. nadstropje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-73-20, faks 01/478-74-22.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Opis: izdelava projektno investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj
za gradnjo, skladno z veljavno zakonodajo
Republike Slovenije: (1) investicijska dokumentacija, (2) projektna dokumentacija,
(3) poročilo o vplivih na okolje, (4) vloga
za ﬁnanciranje iz kohezijskih skladov, (5)
strokovni elaborati za investicijski projekt:
»Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo
slovenske Istre in zalednega kraškega območja«.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 402-00-3/2004 – (11).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektno investicijske dokumentacije za pridobitev dovoljenj za gradnjo,
skladno z veljavno zakonodajo Republike Slovenije: (1) investicijska dokumentacija, (2) projektna dokumentacija, (3)
poročilo o vplivih na okolje, (4) vloga
za ﬁnanciranje iz kohezijskih skladov,
(5) strokovni elaborati za investicijski
projekt: »Ureditev oskrbe prebivalstva s
pitno vodo slovenske Istre in zalednega
kraškega območja«.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ključni
dokumenti: 1) Priprava izhodišč za projektiranje, 2) Priprava projektne organiziranosti,
3) Idejna zasnova – obdelava variantnih
rešitev, 4) Dokument identiﬁkacije investicijskega projekta, 5) Poročilo o vplivih na okolje, 6) Predinvesticijska zasnova, 7) Idejni
projekt, 8) Investicijski program, 9) Analiza
stroškov in koristi, 10) Vloga za kohezijski
sklad, 11) Projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok do 20. 1. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 20 mio SIT z veljavnostjo do
29. 7. 2005 in izjavo banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena
pogodba, izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od
vrednosti pogodbe.
Izbrani izvajalec storitev bo moral naročniku v roku 8 dni po podpisu pogodbe predložiti dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo, iz katerega bo razvidno,
da je zavarovanje sklenjeno in se vzdržuje
ter da so plačane tekoče premije, v nasprotnem primeru bo to storil naročnik z vinkulacijo na njegove (izvajalčeve) stroške.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira razpisana dela v celoti iz sredstev
proračuna RS in poravnava plačila v skladu
z Zakonom o izvrševanju proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je ﬁksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci oziroma zunanjimi strokovnimi
sodelavci. V primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov,
samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu, 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: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
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 ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno,
4. da ima poravnane davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi
jih moral poravnati,
5. da je poslovno, ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti predmetno naročilo,
kar pomeni, da:
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– nima blokiranih transakcijskih računov
v zadnjih 6 mesecih,
– v zadnjih treh letih zaporedoma ni izkazoval izgube v poslovanju,
6. da je predložil v razpisni dokumentaciji zahtevane inštrumente ﬁnančnega zavarovanja,
7. ponudnik mora zagotoviti stalnega odgovornega vodjo projekta, ki je pri ponudniku v rednem delovnem razmerju ter bo naročniku stalno na razpolago. Naročnik ne bo
naknadno dovoljeval menjave odgovornega
vodje projekta, razen v primeru višje sile,
8. ponudnik mora zagotoviti minimalno
kadrovsko zasedbo s sledečo izobrazbo po
področjih:
– odgovorni vodja projekta – univ. dipl.
inž.,
– specialist za področje vodo-oskrbe
– univ. dipl. inž.,
– specialist za tehnologije obdelave pitne
vode – univ. dipl. inž.,
– specialist za področje vodovodnih sistemov – univ. dipl. inž.,
– specialist za področje vodnih zadrževalnikov – univ. dipl. inž.,
– specialist za področje varstva okolja
– univ. izobrazba tehnične ali naravoslovne
smeri,
– specialist za področje priprave investicijske dokumentacije,
9. posamezni specialist lahko pokriva
več področij, če ustrezno izkaže reference
za ta področja,
10. za odgovornega vodjo projekta pri
ponudniku je zahtevano, da ustrezno izkaže reference – kot odgovorni vodja projekta – vsaj enega projekta – na področju:
okoljske komunalne infrastrukture ali vodne
infrastrukture, do faze PGD, investicijske
vrednosti nad 500 milijonov SIT, v obdobju
zadnjih 10 let,
11. za specialista za področje vodo-oskrbe pri ponudniku je zahtevano, da ustrezno
izkaže reference – kot odgovorni projektant
vsaj enega projekta – s področja izdelave
konceptov izrabe vodnih virov, vključno z zajetjem vode, predelavo vode, transportom in
zadrževalnimi objekti ter podlag za zaščito
vodnih virov – faza izdelave dokumentacije
PGD, v obdobju zadnjih 10 let,
12. za specialista za področje tehnologije obdelave pitne vode je zahtevano, da
ustrezno izkaže reference – kot odgovorni
projektant vsaj enega projekta – s področja projektiranja: tehnologij čistilnih naprav
za pripravo pitne vode iz površinskih virov,
vključno s pripravo modelov kakovosti površinskih voda za potrebe oskrbe prebivalstva
s pitno vodo – faza izdelave dokumentacije
PGD, v obdobju zadnjih 10 let,
13. za specialista za področje vodovodnih sistemov je zahtevano, da ustrezno izkaže reference – kot odgovorni projektant
vsaj enega projekta – s področja projektiranja regionalnih sistemov oskrbe prebivalstva
s pitno vodo, vključno z vsemi potrebnimi
objekti na trasi cevovoda in hidromehansko opremo – faza izdelave dokumentacije
PGD, v obdobju zadnjih 10 let,
14. za specialista za področje vodnih zadrževalnikov je zahtevano, da ustrezno izkaže reference – kot odgovorni projektant
vsaj enega projekta – s področja projektiranja: vodnih zadrževalnikov (akumulacija
nad 1 milijon m3 oziroma višine pregrade
nad 15 m), vključno z vsemi potrebnimi objekti na pregradi in hidromehansko opremo
– faza izdelave dokumentacije PGD, v obdobju zadnjih 10 let,
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15. za specialista za področje varstva
okolja je zahtevano, da ustrezno izkaže reference – kot odgovorni vodja vsaj ene izvedbe poročil o vplivih na okolje za projekte
okoljske komunalne infrastrukture ali vodne
infrastrukture, v obdobju zadnjih 10 let,
16. specialist za področje priprave investicijske dokumentacije mora imeti reference s področja priprave investicijske dokumentacije vsaj enega projekta, za katerega
so bila odobrena sredstva soﬁnanciranja
EU – ISPA ali Kohezijski sklad,
17. zahtevane in pogojevane so minimalne strokovne reference, kjer se zahteva
od ponudnika, da odgovorni vodja projekta
in specialisti za posamezna področja izkažejo najmanj 1 referenco, strogo vezano
na strokovno področje, ki ga na projektu
pokrivajo. Reference se upoštevajo le za
projekte, ki so že izvedeni in to za projektno
fazo priprave projektne dokumentacije PGD
in sicer v obdobju zadnjih 10 let,
18. ponujeno trajanje razpisanih del (izvajanje oziroma rok dokončanja del) ne
sme biti daljše od razpisanega,
19. opcija (veljavnost) ponudbe ne sme
biti krajša od 120 dni od datuma odpiranja
ponudb,
20. ponudnik mora izpolnjevati pogoje,
povezane z določbami o varstvu pri delu,
zaposlovanju in delovnimi pogoji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: pogoji se izpolnjujejo z naslednjimi
dokazili:
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:
– za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra,
– za samostojne podjetnike potrdilo o
vpisu v register samostojnih podjetnikov;
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in izjava
ponudnika, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem (na Prilogi E1 razpisne dokumentacije);
3. izpisek iz sodne, upravne ali druge
evidence, iz katerega je razvidno, da ima
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (samo v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno);
4. potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima ponudnik svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji se izpolnjujejo z naslednjimi dokazili:
5. bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije ali drugo enakovredno
dokazilo:
– za pravne osebe BON 1, ki ga izda
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence,
– za samostojne podjetnike potrdilo banke, da v zadnjih treh letih ni izkazoval izgube in podatke o stanju na transakcijskem
računu za zadnjih 6 obračunsko zaključenih
mesecev pred odpiranjem ponudb,
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– tuji ponudniki – kopije izpiskov iz računa (s prevodom v slovenski jezik), iz katerih
so razvidni zahtevani podatki;
6. inštrumenti ﬁnančnega zavarovanja:
(isto kot v točki III.1.1.).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoji se izpolnjujejo z naslednjimi dokazili:
7. fotokopija obrazca M-2 ali fotokopija
relevantne strani iz delovne knjižice oziroma
drugo ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno, da je odgovorni vodja projekta v rednem delovnem razmerju pri ponudniku;
8. fotokopije dokazil o strokovni izobrazbi
članov projektne skupine;
9. dokazila pod točko od 9 do 16 ponudniki predložijo na Prilogi E2 (od 1 do 7)
za ponudnika oziroma na Prilogi E5 (1 do
6) za morebitnega podizvajalca, zunanjega
strokovnega sodelavca ali partnerja v skupni
ponudbi. Obrazci za dokazovanje referenčnih del morajo biti potrjeni od naročnikov
(investitorjev);
17. ponujeno trajanje razpisanih del
– rok izvedbe: na Prilogi D razpisne dokumentacije;
18. opcija ponudbe: na Prilogi D razpisne
dokumentacije;
19. izpolnjevanje pogojev – varstvo pri
delu: na prilogi E1 razpisne dokumentacije
– izjava.
Ponudnik, ki ga bo naročnik k temu pozval, bo moral v roku 8 dni predložiti še naslednji dokazili:
1. poročilo pooblaščenega revizorja, ki
potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni,
poravnal vse svoje zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
2. potrdilo, da ni proti njemu uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden
katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države,
v kateri ima sedež.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom:
– objava JR v Ur. l. RS: Ob-32930/04 z
dne 3. 12. 2004,
– objava v Glasilu Evropskih skupnosti pod oznako 2004/S 234-201533 z dne
1. 12. 2004,
– objava o izidu – razveljavitvi postopka
v celoti Ur. l. RS: Ob-4470/05 z dne 18. 2.
2005,
– objava o izidu v Glasilu Evropskih
skupnosti pod oznako 2005/S 33-031113 z
dne 16. 2. 2005.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-24859/04 z dne 24. 9.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
402-00-3/2004-(11).
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
9. do 15. ure, v petek do 14.30, na Ministrstvu za okolje prostor, Ljubljana, Dunajska
48, Mani Šefran, vložišče v II. nadstropju,
do 29. 3. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na račun
01100-6300109972, sklic na številko
11 16110 7111290 – št. objave 05 z navedbo »plačilo razpisne dokumentacije za izdelavo projektno investicijske dokumentacije
za Oskrbo s pitno vodo slovenske Istre«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 29. 3. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost:
do 29. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 3. 2005
ob 13. uri; Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna
soba št. 220A v II. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija ni na voljo v elektronski obliki.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 7. 3. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-6651/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-36-81, elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, jure.podpecan@elektro-gorenjska.si,
internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-05/2005-Ident
96636.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava blaga za izgradnjo in vzdrževanje
elektro-energetskih vodov in naprav:
1. sklop: kabli 1 kV,
2. sklop: kabelski pribor 20 kV in 1 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava se bo vršila v
skladišče naročnika v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a in v Žirovnico, Moste 2a.
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: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ocenjene vrednosti
(brez DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 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 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena vrednost,
2. certiﬁkati kakovosti SIST EN ISO
9000.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 96636.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede na TRR naročnika 25100-9700516198Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
121a) vsak dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo po tel. 04/208-36-80
ali po telefaksu 04/208-36-81 in plačilom
stroškov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in
ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2005 do 8.30.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2005
ob 9. uri, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
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: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00, Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-6654/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-36-81, elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, jure.podpecan@elektro-gorenjska.si,
internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-07/2005-Ident
96640.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava blaga za izgradnjo in vzdrževanje
elektro-energetskih vodov in naprav:
1. sklop: transformatorji,
2. sklop: merilne garniture, števci,
3. sklop: tarifni odklopniki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dobava se bo vršila v skladišče naročnika v Kranju, Ul. Mirka Vadnova
3a in v Žirovnico, Moste 2a.
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: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ocenjene vrednosti
(brez DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV).
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 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 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena vrednost,
2. certiﬁkati kakovosti SIST EN ISO
9000.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 96640.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede na TRR naročnika 25100-9700516198Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
121a) vsak dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo po tel. 04/208-36-80
ali po telefaksu 04/208-36-81 in plačilom
stroškov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in
ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2005 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2005
ob 13. uri, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a, sejna soba II. nadstropje naročnika
Elektro Gorenjske, d.d., Kranj.
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: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00, Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Ob-6656/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Gorenjska, d.d., kontaktna oseba:
Alojz Bobnar, univ. dipl. inž. el., Ulica Mir-
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ka Vadnova 3a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-30-00, faks 04/208-36-81, elektronska pošta: alojz.bobnar@elektro-gorenjska.si, jure.podpecan@elektro-gorenjska.si,
internetni naslov: www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/0P-06/2005-Ident
96638.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava blaga za izgradnjo in vzdrževanje
elektro-energetskih vodov in naprav:
1. sklop: kabli 20 kV – enožilni,
2. sklop: kabli 20 kV – trožilni.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dobava se bo vršila v
skladišče naročnika v Kranju, Ul. Mirka Vadnova 3a in v Žirovnico, Moste 2a.
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: 12 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% skupne ocenjene vrednosti
(brez DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: plačilo v roku 30 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 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena vrednost,
2. certiﬁkati kakovosti SIST EN ISO
9000.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Ident 96638.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2005.
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Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na TRR naročnika 25100-9700516198- Probanka Maribor.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti osebno na sedežu naročnika (soba
121a) vsak dan med 9. in 13. uro s predhodno enodnevno najavo po tel. 04/208-36-80
ali po telefaksu 04/208-36-81 in plačilom
stroškov. Pred dvigom razpisne dokumentacije ponudnik dostavi potrdilo o plačilu in
ID številko.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2005 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 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali svoje ponudbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2005
ob 11. uri, v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 3a,
sejna soba II. nadstropje naročnika Elektro
Gorenjske, d.d., Kranj.
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: dodatne informacije ponudniki lahko dobijo vsak dan
od 9. do 13. ure na tel. 04/208-30-00 Alojz
Bobnar.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 102/1021/2005
Ob-6868/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Hailu Kiﬂe, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-53,
++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 44/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava obešalnega materiala in kompozitnih izolatorjev za DV 110 kV Trbovlje-Beričevo II ter dobava medfaznih distančnikov za DV 110 kV Kleče-Škofja
Loka, DV 110 kV Škofja Loka-Okroglo in
DV 110 kV Kleče-Okroglo I:
– sklop A: dobava obešalnega materiala,
– sklop B: dobava kompozitnih izolatorjev,
– sklop C: dobava medfaznih distančnikov.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Beričevo.
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: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
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 ponudnika 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.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: sklep št. 44/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 3. 2005.
Cena: 40.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 44/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 3. 2005 do 9.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 3. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje,
dvorana D.
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: 4. 3. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Ob-6889/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktna oseba: Darja Nemec, univ. dipl.
inž. grad., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks
05/339-11-28.
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: JN-1B/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: vodovodni in kanalizacijski material
– letna dobava: nodularne cevi, alkaten
cevi, material kanalizacija, pocinkane cevi,
fazonski kosi, armature, ﬁtingi – pocinkani, zasuni, vijačni material, ostali vodovodni
material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Nova Gorica – Kromberk.
Šifra NUTS: EO38.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 27.2.
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: nabava vodovodnega materiala za potrebe VIK
Nova Gorica d.d. v okviru letne vrednosti
130 mio SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
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: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje (statusni pogoji):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podo-
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ben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti
potrjene reference. Upoštevajo se samo
ponudniki z referencami za letno dobavo
materiala pri posameznem naročniku, ki
je upravljavec vodovoda ali kanalizacije v
vrednosti nad 40 mio SIT brez DDV v posameznem letu. (Pogoj sta vsaj dve potrjeni
referenci, ki ne smeta biti starejši od treh let,
pri enem ali več naročnikih.);
2. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila in strokovna znanja osebja;
3. druga dokazila razvidna 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 4. 2005.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na blagajni podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d. ali na TRR račun št. 02241-0089741389
pri Nova LB d.d. Nova Gorica, z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 4. 2005 do 8.45.

Št.

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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2005
ob 9. uri; Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica.
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: 7. 3. 2005.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Ob-6890/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d.,
kontaktna oseba: Darja Nemec, univ. dipl.
inž. grad., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/339-11-00, faks
05/339-11-28.
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: JN-2B/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vodomeri – letna dobava.
Prirobnični kombinirani vodomeri in hišni
vodomeri.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Nova Gorica – Kromberk.
Šifra NUTS: EO38.
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: nabava vodovodnega materiala za potrebe VIK
Nova Gorica d.d. v okviru letne vrednosti
69,500.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti z veljavnostjo 90 dni.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila 60 dni od prispetja
računa k naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem.
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 teh-
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ničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje
pogoje (statusni pogoji):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
4. da ima ponudnik ustrezne reference;
5. da ima usposobljeno osebje;
6. da ima izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev
na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da
zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. potrdilo pristojnega sodišča, da v podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilanca stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike;
2. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali
potrdilo ponudnikove poslovne banke za
samostojne podjetnike;
3. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi
razpisa tega javnega naročila, poravnal vse
svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik je dolžan tudi predložiti
potrjene reference. Upoštevajo se samo
ponudniki z referencami za letno dobavo
vodomerov pri posameznem naročniku, ki
je upravljavec vodovoda ali kanalizacije v
vrednosti nad 20 mio SIT brez DDV v posameznem letu. (Pogoj sta vsaj dve potrjeni
referenci, ki ne smeta biti starejši od treh let,
pri enem ali več naročnikih.);
2. seznam z imeni in priimki oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo javnega naročila in strokovna znanja osebja;
3. druga dokazila razvidna v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
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III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 4. 2005.
Cena: 25.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na blagajni podjetja Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica
d.d. ali na TRR račun št. 02241-0089741389
pri Nova LB d.d. Nova Gorica, z navedbo
predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 4. 2005 do 8.45.
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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2004
ob 10. uri; Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica d.d., Cesta 25. junija 1/b, 5000 Nova
Gorica.
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: 7. 3. 2005.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.
Št. 492/05
Ob-6900/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktni osebi: Janez Skok, univ. dipl.
inž. el. (tehnični del), Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-000 (hišna
centrala), 01/23-04-320, faks 01/43-24-074,
elektronska pošta: irena.gacnik@elektroljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6. nadstropje, soba št.
16, vsak delovni dan med 9. in 11. uro,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska
c. 56, 6. nadstropje, soba št. 16, 1516
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
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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 04/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja RP 10 (20) kV BTC v Ljubljani
– dobava opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava razpisane
opreme je RP BTC v Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: 10 (20) kV celice.
3) Obseg ali količina: po popisu del in
količin (razvidno iz Priloge št. 19 v razpisni
dokumentaciji).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 5 mesecev po podpisu pogodbe.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: oprema zaščite in vodenja.
3) Obseg ali količina: po popisu del in
količin (razvidno iz Priloge št. 19 v razpisni
dokumentaciji).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 5 mesecev po podpisu pogodbe.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: oprema lastne rabe.
3) Obseg ali količina: po popisu del in
količin (razvidno iz Priloge št. 19 v razpisni
dokumentaciji).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: 5 mesecev po podpisu pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
Ev. delnih ponudb za samo del posameznega razpisanega sklopa ne bomo
upoštevali.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina in obseg so razvidni iz popisa opreme v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: čimkrajši dobavni rok, oziroma rok
od podpisa pogodbe, najdaljši dobavni rok
je 5 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
in z rokom veljavnosti 120 dni od odpiranja
ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
V redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a;

oba dokumenta morata odražati zadnje
stanje,
V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
V dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o neza-vajajočih podatkih,
V pisna izjava ponudnika o spre-jemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
V dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
V obrazec BON 1 za ponudnika, ki ni
starejši od 30 dni, ali potrdila poslovnih
bank o podjetnikovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT, če se ponudba nanaša
samo na razpisni sklop 3, oziroma 1,000.000
SIT v vseh ostalih primerih ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava proizvajalca, da ponudnik
lahko ponudi razpisano opremo, oziroma
distribucijsko pogodbo med ponudnikom in
proizvajalcem ponujene opreme (fotokopija
vsaj prve in zadnje strani pogodbe), dokument ni potreben, kolikor je ponudnik sam
proizvajalec ponujene opreme,
– pisna izjava ponudnika o prevzemu
odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene opreme.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo
v zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– dokazilo – referenčno potrdilo, da je
bila ponujena opreme že vgrajena v objekte
primerljivih elektroenergetskih sistemov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila, glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
V – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (=soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja oseb-
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ja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
2. garancijski rok (4% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika in proizvajalcev opreme (3%
delež),
4. rok plačila (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 04/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. aprila 2005,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-04-05, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. aprila 2005 ali 28
dni od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 2. avgusta 2005 ali 120 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. april 2005
ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene
so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo
posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku posredovani
do 30. marca 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-6554/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za varstvo in usposabljanje dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna ose-

Št.

ba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252
Dornava, Slovenija, tel. 02/754-02-00, faks
02/755-05-01, elektronska pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 40.10.00.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 6/2005-1.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije.
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. 6/2005-1: IG Prodaja električne enrgije d.o.o., kontaktna oseba: Igor
Franza, univ. dip. inž., Tumova ul. 5, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/331-19-71,
faks 05/331-19-79.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 11,410.759,80 SIT, najvišja ponudba:
12,073.928,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 6/2005-1.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005,
Ob-372/05.
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: 3. 3. 2005.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Š. 120/05
Ob-6564/05
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 002, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup goriva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 53/04 – nakup goriva:
Petrol, d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/471-46-64.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,565.940,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2005.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 119 z dne 5. 11.
2004, Ob-29741/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 3. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-6565/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Škofja Loka, kontaktna oseba: Janja Bogataj, Podlubnik
1d, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/512-24-65, faks 04/512-01-39, elektronska pošta: janja.bogataj@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po posameznih
sklopih za potrebe kuhinje: kruh in pekovski izdelki; meso in mesni izdelki; mleko in
mlečni izdelki; sadje in zelenjava; zmrznjene
in konzervirane ribe in izdelki; jajca; mlevski
izdelki in testenine; sirupi in sadni sokovi;
ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,400.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno – 30 točk,
2. celovitost ponudbe v skupini – 25
točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 20 točk,
4. dodatne ugodnosti – 20 točk,
5. reference – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: kruh in pekovski izdelki:
Mlinotest, d.d., Ajdovščina, Tovarniška cesta
14, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,881.975
SIT, najvišja ponudba 2,711.849 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. 2: meso in mesni izdelki:
»Oblak«, Janez Oblak, s.p., Delavska 18,
4226 Žiri, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 758.141,63
SIT, najvišja ponudba 958.212,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 4,966.765,44
SIT, najvišja ponudba 5,426.681,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: sadje in zelenjava: Sipic, d.o.o., Koprska ul. 94, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,372.850,50
SIT, najvišja ponudba 1,628.735,39 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: zmrznjene in konzervirane ribe: Brumec – Ručigaj, d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 197.704
SIT, najvišja ponudba 252.848,40 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: jajca: Sipic, d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 88.080,30
SIT, najvišja ponudba 92,973,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: mlevski izdelki in testenine: Mlinotest, d.d., Ajdovščina, Tovarniška
cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 393.612
SIT, najvišja ponudba 739.722,96 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. 8: sirupi in sadni sokovi:
Mercator, d.d, Dunajska c. 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 688.336,37 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. 9: ostalo prehrambeno
blago: Mercator, d.d., Dunajska c. 107, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,374.496,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 3. 2005.
Vrtec Škofja Loka
Ob-6566/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu, kontaktna oseba: Jožica Šinkovec, Loka pri Zidanem mostu 48, 1434
Loka pri Zidanem mostu, Slovenija, tel.
03/565-81-02, faks 03/568-41-96, elektronska pošta: loka@ssz-slo.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najnižja vrednost skupine blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-DUL/05-901/P1: Mlekarne Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,156.043,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 141 z dne 30. 12. 2004,
Ob-37267/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 3. 2005.
Trubarjev dom upokojencev
Loka pri Zidanem mostu
Ob-6655/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve Anton Kranjc, univ. dipl. ek., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-09,
faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN11-B/04.
II.5) Kratek opis:
I. 1 kom ultrazvočni aparat za diagnostiko na področju abdomna in mehkih
delov,
II. 1 kom ultrazvočni aparat za diagnostiko za potrebe dispanzerja za ženske
– področje ginekološke in perinatalne
(predporodne) diagnostike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 70%,
2. tehnične prednosti, kompatibilnost z
obstoječo opremo in servis – 25%,
3 plačilni pogoji – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN11-B/04: Mevi, d.o.o.,

kontaktna oseba: Viljem Ekselenski, Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-82-50, faks 02/320-82-51, elektronska pošta: mevi@mevi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: I. 25,792.520 SIT,
II. 14,833.990,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 141 z dne 30. 12. 2004,
Ob-37696/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Ob-6728/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba:
Štefka Lavrič, Jamova 39, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 477-33-54, faks 422-32-205,
elektronska pošta: stefka.lavric@ijs.si, internetni naslov: http:www.ijs.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: 3/05.
II.5) Kratek opis: klimatska komora –
subvencionirana s strani MŠZŠ v okviru
paketa XII/144,0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,320.000 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:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji, ki
so navedeni v Direktivi (samo za dobave
blaga).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/05: IZR, d.d., Škofja
Loka, Kidričeva 66a, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-34-477, faks 04/51-31-233,
elektronska pošta: Izr.is@izr.si, internetni
naslov: www.izr.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,320.000 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: 3/05.
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: 4. 3. 2005.
Institut »Jožef Stefan«
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Ob-6783/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaščitna obleka – dežna
obleka.
II.5) Kratek opis: zaščitna obleka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 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:
javno naročilo št. 105/B: IKA Industrijska
konfekcija Ajdovščina d.d., kontaktna oseba: Aleš Malik, Tovarniška cesta 24, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-58-424,
elektronska pošta: Ales.malik@ikadd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,359.200 SIT; najnižja
ponudba 9,359.200 SIT, najvišja ponudba
12,398.110 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-31595/04 z dne 19. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-6907/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavodi vzgoje in izobraževanja na območju občine Medvode in Vodice, kontaktna
oseba: Vesna Paljk, Altus consulting d.o.o.,
Smlednik 73, 1216 Smlednik, Slovenija, tel.
01/362-70-40, faks 01/362-76-32.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 807/2004.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava živil po sklopih za potrebe OŠ Medvode,
Ostrovrharjeva 4, 1215 Medvode, Vrtca
Medvode, Ostrovrharjeva 2, 1215 Medvode, OŠ Preska, Preška cesta 22, 1215
Medvode, OŠ Pirniče, Zgornje Pirniče
37b, 1215 Medvode, OŠ Simona Jenka
Smlednik, Smlednik 73, 1216 Smlednik,
VIZ Frana Milčinskega Smlednik, Valburga 5, 1215 Smlednik in OŠ Vodice, Ob šoli
2, 1217 Vodice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost za obdobje treh
let znaša za OŠ Medvode 40,3 mio SIT,
Vrtec Medvode 69,1 mio SIT, OŠ Preska
55,2 mio SIT, OŠ Pirniče 35,9 mio SIT, OŠ
Simona Jenka Smlednik 30 mio SIT, OŠ
Vodice 128,1 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– cena – do 82 točk,
– ﬁksnost cen – do 8 točk,
– plačilni pogoji – do 6 točk,
– lastna proizvodnja – do 2 točki,
– odzivni čas za interventne dobave – do
2 točki,
– negativne reference – do minus 5
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: meso in mesni izdelki: Mesnine dežele Kranjske d.d.,
kontaktna oseba: Tomaž Trček, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-25-03, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 20,838.150,31 SIT, najvišja ponudba:
93,624.257,41 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: meso in mesni izdelki: MIP d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Srečo Gorenc, Panovška cesta 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00,
faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 20,838.150,31 SIT, najvišja ponudba:
93,624.257,41 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop: meso in
mesni izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Bogdan Lomšek, Potrčeva 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 20,838.150,31 SIT, najvišja ponudba:
93,624.257,41 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1. sklop: meso in mesni
izdelki: Kvibo d.o.o., kontaktna oseba: Vili
Dovžan, Predilniška 16, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/598-15-00, faks 04/598-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 20,838.150,31 SIT, najvišja ponudba:
93,624.257,41 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: ribe: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Tjaša Preskar, Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,337.140,05
SIT, najvišja ponudba: 4,740.360,62 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija,
tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,337.140,05
SIT, najvišja ponudba: 4,740.360,62 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2. sklop: ribe: Mariva
d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Bolje, Liminjanska 111, 6320 Portorož, Slovenija, tel.
05/677-10-21, faks 05/677-10-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,337.140,05
SIT, najvišja ponudba: 4,740.360,62 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: ribe: Kvibo d.o.o.,
kontaktna oseba: Vili Dovžan, Predilniška
16, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/598-15-00,
faks 04/598-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 3,337.140,05
SIT, najvišja ponudba: 4,740.360,62 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d., kontaktna
oseba: Silva Nadižar, Tolstojeva 63, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00, faks
01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,010.813,67
SIT, najvišja ponudba: 40,691.638,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop: mleko in mlečni
izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Tjaša Preskar, Brnčičeva 29, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,010.813,67
SIT, najvišja ponudba: 40,691.638,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-46-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 41,850.047,63 SIT, najvišja ponudba:
45,924.488,52 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Mlinotest d.d., kontaktna
oseba: Tone Podobnik, Kidričeva 53, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-08-88,
faks 04/511-08-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 41,850.047,63 SIT, najvišja ponudba:
45,924.488,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Don Don d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Košnjek, Trdinova pot 2a,
8330 Metlika, Slovenija, tel. 04/270-22-10,
faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 41,850.047,63 SIT, najvišja ponudba:
45,924.488,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski
izdelki in slaščice: Pekarna Blatnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Nika Čeklanovič, Predstruge 69, 1312 Videm Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/788-85-60, faks 01/580-78-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 41,850.047,63 SIT, najvišja ponudba:
45,924.488,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škoﬂjica, Slovenija, tel.
01/366-60-90, faks 01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 41,850.047,63 SIT, najvišja ponudba:
45,924.488,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba:
Tone Podobnik, Kidričeva 53, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/511-08-88, faks
04/511-08-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 117.033,46
SIT, najvišja ponudba: 5,872.619,70 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 sto-
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ritev: javno naročilo št. 5. sklop: žita in
mlevski izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba:
Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 117.033,46
SIT, najvišja ponudba: 5,872.619,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90, faks
01/366-65-22.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 117.033,46
SIT, najvišja ponudba: 5,872.619,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna
oseba: Teja Brunček, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 117.033,46
SIT, najvišja ponudba: 5,872.619,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop: žita in mlevski izdelki: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 117.033,46
SIT, najvišja ponudba: 5,872.619,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6. sklop: sadje in
zelenjava: Sipic d.o.o., kontaktna oseba:
Leon Peklenik, Koprska ulica 94, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 04/532-92-00, faks
04/532-92-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,520.154.88
SIT, najvišja ponudba: 35,318.855,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Agro Mrkac d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Zupančič, Cesta v Šmartno 29, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/545-11-45, faks
01/541-22-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,520.154,88
SIT, najvišja ponudba: 35,318.855,54 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,520.154,88
SIT, najvišja ponudba: 35,318.855,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Kmetija Drešar, kontaktna oseba: Emil
Drešar, Vesca 14, 1217 Vodice, Slovenija,
tel. 01/832-23-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,520.154,88
SIT, najvišja ponudba: 35,318.855,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Hočevar Janez, kontaktna oseba: Janez
Hočevar, Valburga 11, 1216 Smlednik, Slovenija, tel. 01/362-70-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,520.154,88
SIT, najvišja ponudba: 35,318.855,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Eržen Janez, kontaktna oseba: Janez
Eržen, Zg. Bitnje 41, 4209 Žabnica, Slovenija, tel. 031/311-924, faks 04/231-10-56.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,520.154,88
SIT, najvišja ponudba: 35,318.855,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop: sadje in zelenjava: Sadjarstvo Toš, kontaktna oseba: Boris
Toš, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci, Slovenija,
tel. 02/757-20-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,520.154,88
SIT, najvišja ponudba: 35,318.855,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani
izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna
oseba: Teja Brunček, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,450.660,69
SIT, najvišja ponudba: 22,695.536,79 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo
Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,450.660,69
SIT, najvišja ponudba: 22,695.536,79 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. 7. sklop: konzervirani izdelki: Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,450.660,69
SIT, najvišja ponudba: 22,695.536,79 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. 7. sklop: konzervirani izdelki: Osem d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Jerman, Sp. Slivnica 107, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-09-31, faks
01/786-09-32.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,450.660,69
SIT, najvišja ponudba: 22,695.536,79 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. 7. sklop: konzervirani
izdelki: Kvibo d.o.o., kontaktna oseba: Vili
Dovžan, Predilniška 26, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/598-15-00, faks 04/598-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 1,450.660,69
SIT, najvišja ponudba: 22,695.536,79 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. 8. sklop: zamrznjeni
izdelki: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,901.322,48
SIT, najvišja ponudba: 18,932.625,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjeni
izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škoﬂjica, Slovenija, tel. 01/366-60-90, faks
01/366-65-22.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,901.322,48
SIT, najvišja ponudba: 18,932.625,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjeni izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Tjaša Preskar, Brnčičeva 29, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,901.322,48
SIT, najvišja ponudba: 18,932.625,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop: zamrznjeni izdelki:
Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 5,901.322,48
SIT, najvišja ponudba: 18,932.625,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi,
sirupi in ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24,
faks 01/560-33-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 316.918,07
SIT, najvišja ponudba: 21,207.924,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: Fructal d.d., kontaktna
oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-10-00, faks
05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 316.918,07
SIT, najvišja ponudba: 21,207.924,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop: sadni sokovi, sirupi in ostale pijače: Impuls Domžale d.o.o.,
kontaktna oseba: Teja Brnček, Motnica 11/1,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30,
faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 316.918,07
SIT, najvišja ponudba: 21,207.924,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Srečo Trope, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-24, faks 01/560-33-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,787.166,84
SIT, najvišja ponudba: 31,218.600,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila: Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/472-15-00, faks 01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,787.166,84
SIT, najvišja ponudba: 31,218.600,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila:
Fructal d.d., kontaktna oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-10-00, faks 05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,787.166,84
SIT, najvišja ponudba: 31,218.600,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja
Brunček, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,787.166,84
SIT, najvišja ponudba: 31,218.600,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop: ostala živila:
Droga d.d., kontaktna oseba: Irena Cerkvenik, Industrijska cesta 21, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/663-16-31, faks 05/663-16-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,787.166,84
SIT, najvišja ponudba: 31,218.600,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 30-2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 31.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 127 z dne 26. 11. 2004,
Ob-32123/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Javni zavodi vzgoje in izobraževanja
na območju občine Medvode in Vodice
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Št. 3511-2/2004-180
Ob-7041/05
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: marusa.bizjak@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za OP blok, centralno sterilizacijo in intenzivno terapijo Onkološkega
inštituta Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 790,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. tehnične prednosti opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 1: Organizacija: Aico
– med d.o.o., kontaktna oseba: Damjan Gril,
Prevale 1, Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala:
1. sklop 1: cena 78,610.092 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 81-84/2004, 21151/04 z dne
30. 7. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3511-2/2004-180
Ob-7042/05
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: marusa.bizjak@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
linearnega pospeševalnika s spremljajočo opremo za Onkološki inštitut Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
1.935,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. tehnične prednosti opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 1: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Marko Bokal, Leskovškova 4,
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 630,949.037,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 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 11. 6. 2004,
Ob-16295/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Št. 3511-2/2004-180
Ob-7043/05
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: marusa.bizjak@gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža magnetnoresonančnega tomografa (1,5 T) in računalniškega tomografa
16 rezinskega za Onkološki inštitut Ljubljana I. faza (projekt 2711-94-0006).
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
590,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. tehnične prednosti opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo: Siemens d.o.o., kontaktna
oseba: Tihomir Rajlić, Bratislavska cesta 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
– za sklop 1: cena 382,916.666,67 SIT,
– za sklop 2: cena 239,166.666,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 111-112 z dne
15. 10. 2004, Ob-27804/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Ministrstvo za zdravje

Gradnje
Ob-6562/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba:
Alenka Korpar, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-91 ali 02/748-29-63,
faks 02/748-29-98, elektronska pošta: alenka.korpar@ptuj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500,1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: »JN št. 3: gradnja sortirnice in odlagališča na CERO Gajke«, št.
352-06-26/04-702.

II.5) Kratek opis: izvedba gradnje sortirnice ter 1/A in 1/B odlagalnih polj na
CERO Gajke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 651,910.033 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. 3: Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mirko Veronek, Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/787-50-00, faks 02/787-50-13, elektronska pošta: mail@vgp-drava.si, internetni
naslov: www.vgp-drava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 830,339.333,16 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): 448,707.579 SIT.
Delež: 54%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN. št. 3;
352-06-26/04-702.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-38404/04 z dne 7. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik bo skladno z drugim odstavkom 89. člena ZJN-1UPB-1 izbranemu ponudniku oddal tudi nadaljnje faze izvedbe podobnih gradenj, v
kolikor bodo izpolnjene vse zahteve tega
člena ZJN-1-UPB-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 3. 2005.
Mestna občina Ptuj
Ob-6563/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kraške lekarne Ilirska Bistrica, kontaktna
oseba: Anita Malnar, Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, tel.
05/711-17-42,faks05/711-17-43,elektronskapošta: Kraskelekarne.ilirskabistrica@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: sprememba namembnosti trgovine z elektromaterialom v lekarno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na: odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 01/2004-2847:
Primorje d.d. Družba za gradbeništvo, in-
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ženiring in druge poslovne storitve, kontaktna oseba: Ivan Štefančič, Vipavska
cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/369-03-31, faks 05/369-03-10, elektronska pošta: anita.velikonja@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 73,500.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 33947/04 z dne 10. 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. 3. 2005.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Ob-6739/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktni osebi: Branko Zalaznik in Robert
Pobežin, Verovškova 70, p. p. 2374, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-20,
01/588-95-21, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: branko.zalaznik@energetikalj.si, robert.pobezin@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.25.11.50, dodatni predmeti:
45.25.12.50.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-92/04 P.
II.5) Kratek opis: izgradnja krožnega
sistema hladilne vode v proizvodnem
viru v TOŠ.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena vrednost – 80 točk,
– reference – 10 točk,
– rok izvedbe – 5 točk,
– garancijski rok – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PDO-92/04 P: skupna ponudba: Gorenje GTI, d.o.o. in ESOT, d.o.o.;
Gorenje GTI, d.o.o., kontaktna oseba:
Karmen Makarovič, Partizanska cesta 12,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/899-26-20,
faks 03/899-26-06, elektronska pošta: karmen.makarovic@gorenje.si, internetni naslov: http://www.gorenje.si; ESOT, d.o.o.,
kontaktna oseba: Uroš Banjanin, Kersnikova ulica 21, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/425-63-50, faks 03/492-84-13, elektron-
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ska pošta: esot@siol.net, internetni naslov:
http://www.esot.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost: 32,499.627,94 SIT; najnižja ponudba: 30,441.763,63 SIT, najvišja ponudba:
32,499.627,94 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: PDO-92/04 P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-28407/04 z dne 22. 10. 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: 4. 3. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-6741/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o.,
kontaktni osebi: Peter Bergman in Peter
Križnik, Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-95-00,
01/588-96-56, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: peter.bergman@energetika-lj.si,
peter.kriznik@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.23.10, dodatni predmeti: 74.23.35.00,
74.26.10.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDO-37/04.
II.5) Kratek opis: izdelava investicijske
in projektne dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja za predelavo
rezervoarjev za mazut (36.000 m3) z namenom spremembe namembnosti hranjenja goriva (namesto mazuta ekstra
lahko kurilno olje).
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:
– ponudbena vrednost – 55 točk,
– reference – 45 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. PDO-37/04: Nafta – Inženiring, d.o.o., kontaktna oseba:
Mihael Dominko, Rudarska ulica 1, 9220
Lendava, Slovenija, tel. 02/577-22-50, faks
02/577-22-67, elektronska pošta: mihael.dominko@nafta-inzeniring.si, internetni
naslov: http://www.nafta-lendava.si/inzeniring.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost: 32,800.000 SIT; najnižja ponudba: 32,800.000 SIT, najvišja ponudba:
75,775.000 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDO-37/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
13. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-21674/04 z dne 13. 8. 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: 4. 3. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-6906/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina
Ajdovščina,
kontaktna oseba: Saša Stopar, Lokavec
197, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/365-91-16, faks 05/365-91-33, elektronska pošta: sasa.stopar@ajdovscina.si, internetni naslov: www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-315/04.
II.5) Kratek opis: prenova kinodvorane
v Ajdovščini.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 78,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– najnižja cena,
– reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 04-43300: Lesnina
Inženiring d.d. Ljubljana, kontaktna oseba:
Matjaž Kisovec, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-06-04, faks
01/436-21-91.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 91,700.000 SIT; najnižja ponudba: 97,188.562,12 SIT, najvišja
ponudba: 126,429.033,06 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-315/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 138 z dne 24. 12.
2004, Ob-36015/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 3. 2005.
Občina Ajdovščina
Ob-6911/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Krajevna skupnost Bevke, kontaktna oseba: Vinko Keršmanc, Bevke 17, 1358 Log
pri Brezovici, Slovenija, tel. 01/756-99-50.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je bila gradnja Športnega parka Bevke
po fazah in sklopih v skupni okvirni vrednosti 99,713.188 SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost razpisa znaša
30,963.700 SIT, in sicer po sklopih:
– 3. faza – sklop: travnato nogometno
igrišče in otroško igrišče – 11,005.000 SIT,
– 4. faza: večnamenski objekt –
6,058.700 SIT,
– sklop 4: mizarska dela objekta –
3,100.000 SIT,
– sklop 5: parketarska dela objekta –
224.000 SIT,
– sklop 7: keramičarska dela objekta
– 1,424.700 SIT,
– sklop 13: oprema 1. del – 1,320.000
SIT,
– 5. faza: tenis igrišči – 13,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 1-05, 3. faza – sklop:
travnato nogometno igrišče in otroško
igrišče: Henrika Gutnik s.p., kontaktna oseba: Henrika Gutnik, Cesta na Mele 2, 1358
Log pri Brezovici.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 9,030.284,90 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-05, 4. faza: večnamenski
objekt, sklop 4: mizarska dela objekta: Ivan
Vrhovec s.p., kontaktna oseba: Ivan Vrhovec, Bevke 16, 1358 Log pri Brezovici.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 4,453.172,15 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1-05, 4. faza: večnamenski
objekt, sklop 7: keramičarska dela objekta: Gracia d.o.o., kontaktna oseba: Miran
Jernejčič, Postojnska c. 13, 1381 Rakek.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,018.017 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 1-05, 4. faza:
večnamenski objekt, sklop 13: oprema 1
del: Cestno podjetje Ljubljana, kontaktna
oseba: Miran Jernejčič, Stolpniška 10, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,456.768,95 SIT.
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Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št.: 1-05, 5. faza – sklop:
tenis igrišči: Franc Lončar s.p., kontaktna
oseba: Franc Lončar, Vrhniška cesta 11,
1354 Horjul.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 13,158.879,22 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-674/05 z dne 14. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2005.
Krajevna skupnost Bevke
Št. 1712208-403-61/2004/17 Ob-7017/05
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, Policija, po pooblastilu: Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 500,2 502, 2
501,1 501,7 504,4 504,5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-61p/2004.
II.5) Kratek opis: izgradnja in postavitev plinske postaje ter rekonstrukcija
obstoječe kotlovnice v Centru za oskrbo
Gotenica, in sicer obsega naslednja dela:
A) gradbena dela:
1. rušitvena dela,
2. zemeljska dela,
3. betonska dela,
4. zidarska dela,
5. tesarska dela;
B) obrtniška dela:
6. kleparska dela,
7. ključavničarska dela,
8. slikarsko pleskarska dela,
9. tlakarska dela;
C) strojne inštalacije:
10. plinska inštalacija UNP s plinskim
priključkom,
11. notranja plinska napeljava,
12. notranja toplovodna napeljava,
13. elektronapeljava,
14. tehnična dokumentacija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika

storitev: javno naročilo št. 403-61p/2004:
Obnova Kočevje, kontaktna oseba: Franci
Rupnik, Trg. Sv. Jerneja 4, 1330 Kočevje,
Slovenija, tel. +386/1/895-36-72, faks
+386/1/895-36-73, elektronska pošta:
info@obnova-kocevje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 24,339.373,69 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-61p/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 8. 2004.
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: 7. 3. 2004.
Ministrstvo za notranje zadeve,
Policija,
po pooblastilu:
Ministrstvo za notranje zadeve

Storitve
Ob-6652/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, kontaktna oseba: direktor za poslovne zadeve
Anton Kranjc, univ. dipl. ek., Ulica talcev 9,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/228-62-09,
faks 02/228-65-89, elektronska pošta: javna.narocila@zd-mb.si, internetni naslov:
www.zd-mb.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN1-S/04.
II.5) Kratek opis: triletni najem
microsoftovih licenc za delovne postaje
in strežnike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – 90%,
2. dodatne ugodnosti za brezplačno
izobraževanje in literaturo – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN1-S/04: SRC.S,
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Bostner, Tržaška 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: janez.bostner@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 20,098.821,60 SIT; najnižja ponudba 20,098.821,60 SIT, najvišja ponudba
25,098.821,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 141, z dne 30. 12.
2004, Ob-37024/04.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Št. 321-6/05
Ob-6738/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za ﬁnance, Uprava RS za javna plačila, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-51-651, faks 01/47-51-707,
internetni naslov: www.mf-ujp.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 01.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50300000–8, 50312500–0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2/2005.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za nadstrandardno vzdrževanje programske in
strojne opreme HP in Simmetrix.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,5 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. JN-2/2005: S&T
Hermes Plus d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel. 01/58-95-200,
faks 01/58-95-201, elektronska pošta:
info@snt.si, internetni naslov: www.hermesplus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 29,253.802
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-02/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-1462/05 z dne 21. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Uprava RS za javna plačila
Ob-6857/05
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,
Davčna uprava Republike Slovenije, kontaktna oseba: Branko Medarevič, Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-27-00, faks 01/478-27-43, elektronska pošta: Gp.durs-gu@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/durs.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: Priloga IA, 7 – računalniške storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.25.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/2004 – VIDIS.

Št.

II.5) Kratek opis: vzdrževanje, nadgradnja in optimizacija davčnega informacijskega sistema iDIS za potrebe Davčne
uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 250,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti, s pogajanji,
brez predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: cena, dodatni
sodelavci, status ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 06/2004 – VIDIS: Hermes SoftLab d.d., Litijska 51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 179,520.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 90 z dne 13. 8. 2004,
Ob-21569/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Ministrstvo za ﬁnance
Davčna uprava Republike Slovenije
Št. 110-1/05
Ob-6869/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
55.30.00.00-3.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 17.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2002/00507.
II.5) Kratek opis: oddaja pravice uporabe zemljišča za zgraditev objekta: bencinski servis na lokaciji Povir – severjug: tip 2 – obojestranski.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s
pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Petrol, kontaktna oseba:
Bojan Kapelj, dipl. inž. arh., Dunajska c. 50,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 29,166.667
SIT za Povir – sever – povračilo v letu 2003
in 25,833.334 SIT za Povir – jug – povračilo
v letu 2003.
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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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2002/00507.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2004.
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: 4. 3. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Sp 3/2005
Ob-6897/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center
za informatiko, kontaktna oseba: Anita Mejač, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/366-42-50, faks 01/366-43-00,
elektronska pošta: anita.mejac@sodisce.si,
internetni naslov: www.sodisce.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.5) Kratek opis: vzdrževanja programske opreme za potrebe poslovanja sodišč za prekrške:
– osnovno vzdrževanje obstoječih informatiziranih vpisnikov,
– dopolnilno vzdrževanje in dograjevanje
aplikativne programske opreme.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. JN-2/2005: 1. INSYS – Informacijski sistemi, kontaktna oseba: Stanislav Kac,
Šmartno 4, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu,
Slovenija, tel. 02/883-14-20, faks 02/883-14-22,
elektronska pošta: stane@insys-sp.si; OSSA
– Informatika, kontaktna oseba: Alojz Osrajnik, Mlinarska pot 8, 1231 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/563-13-54, elektronska pošta:
alojz.osrajnik@sgn.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,034.000 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:
17. 1. 2005.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Center za informatiko
Ob-7012/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Urad predsednika Republike Slove-
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nije, kontaktna oseba: Tanja Pivk, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-13-40, faks 01/478-13-64, elektronska pošta: tanja.pivk@up-rs.si, internetni
naslov: www.up-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.21.21.00-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 12.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 02/05.
II.5) Kratek opis: izdelava odlikovanj
Republike Slovenije.
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:
1. cena – 100 točk,
2. rok dobave 10 točk,
3. reference – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. 02/05: ni
bilo oddano ponudniku, zaradi nepopolne
ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1602/05 z dne 21. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Urad predsednika Republike Slovenije
Ob-7022/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, Oddelek za ﬁnance in
gospodarstvo, Služba za upravljanje s premoženjem, kontaktna oseba: Tanja Javoršek, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-65-775, faks 03/42-65-749,
elektronska pošta: tanja.javorsek@celje.si,
internetni naslov: www.celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN – 05/2004 TJ.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja osnovnih šol, vzgojno varstvenih
organizacij in ostalega premoženja last
Mestne občine Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT brez davka na promet zavarovalnih poslov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. višino premije – 80 točk,
2. čas potreben za izplačilo odškodnine
– 10 točk,
3. certiﬁkat kakovosti ISO 9001 – 5
točk,
4. revizorsko mnenje – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN – 05/2004 TJ:
Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna enota Celje, kontaktni osebi: Mišela Majcen
in Melita Šendlinger, Mariborska cesta 1,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-26-100,
faks 03/54-82-722, elektronska pošta: melita.sendlinger@zav-triglav.si, internetni naslov: www.celje.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,836.253 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 – 05/2004 TJ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004,
Ob-29957/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 1. 3. 2005.
Mestna občina Celje
Ob-7040/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup električne energije za potrebe Mariborskega vodovoda
javnega podjetja d.d. za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 110,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 30326/04: Elektro Maribor
j.p. za distribucijo električne energije d.d.,
kontaktna oseba: Karmen Puc, Vetrinjska 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-06-77,
elektronska pošta: karmen.puc@elektromaribor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 105,933.292,06 SIT.
Valuta: 60 dni po prejemu računa.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 122 z dne 12. 11.
2004, Ob-30326/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Mariborski vodovod j.p. d.d.
Ob-7131/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod j.p. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,

faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izvedba analiz pitne
vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 33530/04: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, Center za
higieno in zdravstveno ekologijo, kontaktna oseba: Drago Završnik, Prvomajska 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-02-51,
elektronska pošta: marjana.predan@zzvmb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 64,611.675 SIT.
Valuta: 60 dni od prejema računa.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 1. 2005.
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, Ob-33530/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Mariborski vodovod j.p. d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Gradnje
Št. 59/1045/2005
Ob-6872/05
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, tel. ++386/1/474-30-00, faks
++386/1/474-24-42, elektronska pošta:
Borut.Vertačnik@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 181/2004.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca za objekt RTP 400/110 kV Krško 2. transformator, demontažna dela na DV 110 kV
Laško – Brestanica.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 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. 181/2004: C & G, d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Erceg, Riharjeva 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/236-42-49,
faks ++386/1/283-40-25, elektronska pošta: Ales.Erceg@C-G.si, internetni naslov:
www.C-G.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,552.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
V.4.2) Javno naročilo št. 181/2004
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 46,552.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: prva faza omejenega postopka je bila objavljena v Ur. l. RS,
št. 54, z dne 29. 6. 2001, Ob-51381.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 2. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 59/1020/2005
Ob-6871/05
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: Aleš Kregar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Aleš.Kregar@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ai gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Onaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 211/2004.
II.5) Katek opis: izbira izvajalca na
podlagi 110. člena ZJN-1 za dodatna
dela in več dela za izdelavo projektne
in investicijske dokumentacije za objekt
DV 2x110 kV Toplarna-Polje-Beričevo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 57,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudni-

Št.

ka storitev: javno naročilo št. 211/2004:
IBE, d.d., kontaktna oseba: Mitja Novak, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/47-76-295, faks
++386/1/42-50-038, ++386/1/25-10-527,
elektronska pošta: Mitja.Novak@ibe.si, internetni naslov: www.ibe.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,300.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 211/2004
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 57,300.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 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.8) Drugi podatki: odprti postopek je
bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 74 z
dne 9. 7. 2004.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 3. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Mednarodni razpisi
Št. 04-3/61
Ob-6747/05
Seng, d.o.o., Nova Gorica, objavlja
javni razpis
za oddajo naročila dobave in montaže
opreme
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina storitve: izdelava, dobava, montaža in spuščanje v pogon cevovoda in hidromehanske opreme za črpalno
elektrarno Avče – LOT C/H.
4. Kraj izvedbe del in dobave: bližnje
območje Kanalskega Vrha in Avč v Občini
Kanal ob Soči.
5. Rok izvedbe del: po terminskem planu
iz razpisne dokumentacije, okvirno od julija
2005 do konca leta 2008.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 25. 3.
2005 ob delavnikih od 8. do 15. ure.
7. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski najavi in le ob predložitvi potrdila o
plačilu razpisne dokumentacije. Interesenti,
ki dvignejo razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti identiﬁkacijsko številko za DDV in
točen naslov.
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8. Dodatne informacije: Stojan Žerjal in
Miran Komel, tel. 05/339-63-64.
9. Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo:
Domači ponudniki vplačajo znesek:
120.000 SIT na TRR 04750–0000545385
pri Nova KBM d.d. Področje Nova Gorica, s
pripisom »razpis LOT C/H«. Tuji ponudniki
vplačajo znesek 500 EUR na račun Nova
KBM d.d. Nova Gorica Branch S.W.I.F.T.
Code: KBMASI2XGOR IBAN SI56 0475
0000 0545 385.
Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave.
10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 10. 5. 2005 do 12. ure po lokalnem času.
11. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
dne 10. 5. 2005 ob 13. uri po lokalnem
času, na sedežu družbe Soške elektrarne
Nova Gorica d.o.o. v Novi Gorici, Erjavčeva
20, sejna soba.
13. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe: garancija za resnost ponudbe v
višini 3% ponudbene cene.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza kriterijem iz razpisne dokumentacije.
16. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Št. 04-3/61
Ob-6749/05
Order for the publication of the
tender
for the placement of the equipment
supply & assembly order
1. Employer: Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o.
2. Employer's address: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, Tel. 05/339-63-10, Fax
05/339-63-15.
3. Nature and quantity of the service:
Manufacturing, supply, erection and commisoning penstock and hidromechanical
equipment for the Pumping Hydro Power
Plant Avče – LOT C/H.
4. Site of the implementation and supply:
the imminent area of Kanalski Vrh and Avče
in the community of Kanal ob Soči.
5. Time of completion: according to the
time schedule of the tender documentation,
approximately from July 2005 up to the end
of the year 2008.
6. How to obtain the tender document:
The Tender documentation has to be collected at the headquarters of the company
– secretary's ofﬁce, Tel. +386/5/339-63-64,
Fax: +386/5/339-63-15, up to 25th March.
2005 on weekdays between 8.00 and
15.00 h. The interested parties prior to
collecting the Tender documents have
to present their Tax ident. number (VAT
number) and their exact address.
7. Conditions to collect the Tender documentation: preliminary phone call and by
the presentation of the Tender documentation receipt.
8. Contact persons: Mr. Stojan Žerjal and
Mr. Miran Komel, Tel. +386/5/339-63-64.
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9. Amount and method of payment of the
Tender documentation
National tenderers: 120.00 SIT, account
No: 04750–0000545385 at the Nova KBM
d.d. Nova Gorica Branch, P.S. »razpis LOT
TG – Tender LOT TG«.
Foreign tenderers: 500 EUR on the account at the Nova KBM d.d. Nova Gorica
Branch S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR,
IBAN SI56 0475 0000 0545 385.
The documentation costs do not include
the delivery costs.
10. Date and hour of the tender presentation: The tender has to be presented
on 10th May 2005 at 12.00 h. CET (local
time).
11. Address of the tender presentation:
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Secretary's Ofﬁce, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
12. Date, time and site of the tender
opening: on 10th May 2005 at 13.00 h. CET
(local time) at the headquarters of the company Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
in Nova Gorica, Erjavčeva 20, conference
room.
13. Tender guarantee: in the amount of
3% of the tender price.
14. The tenderer has to qualify for the
following conditions: according to the tender
documentation.
15. Tender evaluation criterions: the
most economically advantageous tender in
terms of criteria as stated in tender documents.
16. Other requirements: according to the
tender documentation.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Javni razpisi
Št. 012-46/2004/76
Ob-6658/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
objavljata
zaprtje javnega razpisa
za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj
– ESRR, Ukrep 1.1:
Spodbujanje razvoja inovacijskega
okolja
V javnem razpisu za pridobitev sredstev ESRR, Ukrep 1.1: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 39-42/04 z dne 23. 4.
2004, Ob-10362/04, stran 2474-2477, se
zaradi izčrpanja sredstev zaključi del, ki se
nanaša na projekte, ki se izvajajo v okviru
centrov odličnosti in katerih sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, št.
4362 in 4363.
Za projekte, ki se ne izvajajo v okviru
centrov odličnosti in katerih sredstva bremenijo proračunski postavki Ministrstva za
gospodarstvo, št. 2053 in 2054, je bilo zaprtje dela razpisa objavljeno v Uradnem
listu RS, št. 135/04 z dne 17. 12. 2004,
Ob-35534/04, stran 8685.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-6858/05

Čezmejno ohranjanje biotske
raznovrstnosti in trajnostni razvoj
Program Phare čezmejno sodelovanje
Slovenija/Avstrija 2003
SI.2003/004 – 939 – 01
Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor zbira predloge projektov na
področju ohranjanja biotske raznovrstnosti,
krajinske pestrosti in upravljanja zavarovanih območij ter zagotavljanja trajnostnega
razvoja v upravičenih območjih programa
Phare CBC in Interreg IIIA ob slovenskoavstrijski meji, ki bodo kandidirali za ﬁnančno pomoč iz programa Evropskih skupnosti
Phare čezmejno sodelovanje Slovenija/Avstrija 2003.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom, Smernice za prijavitelje projektnih
predlogov in prijavni obrazci, so na voljo na
sekretariatu: Regionalni center za okolje,
Slovenska 5, 1000 Ljubljana in na spletni
strani www.rec-lj.si. Rok za prejem projektnih
predlogov je torek, 10. maj 2005 do 15. ure.
Sekretariat bo za pomoč pri pripravi prijav na razpis organiziral informativne delavnice. Datumi in kraji delavnic so prav tako
objavljeni na spletni strani.
Regionalni center za okolje
Št. 32001-0003/2004-220
Ob-6734/05
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta
14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja zaključitev
javnega razpisa za subvencioniranje stroškov zdravniških pregledov za plemenske
žrebce v Občini Ilirska Bistrica v letu 2004,
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 72,
dne 2. 7. 2004, Ob-18038/04 in zaključitev
subvencioniranja stroškov prevoza mleka v
letu 2004 na podlagi javnega razpisa za soﬁnanciranje programov kmetijstva v Občini
Ilirska Bistrica v letu 2004, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 51, dne 7. 5. 2004,
Ob-12013/04.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 094/05
Ob-7013/05
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.
l. RS, št. 96/02), v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02
in 25/04) ter na podlagi sklepa ministra št.
403-92/2005-1 z dne 21. 2. 2005 objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih
projektov na področjih premične
kulturne dediščine, ki jih bo v letu
2005 ﬁnancirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 19,
oznaka JPR19- 05)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa in razpisno področje
Predmet razpisa je soﬁnanciranje javnih
kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na
področju premične kulturne dediščine, in
sicer:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe,
– posameznikov,
– javnih zavodov, ki za leto 2005 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani

k predložitvi programa dela in ﬁnančnega
načrta.
2. Razpisno področje
Razpisni področji obsegata v okviru premične kulturne dediščine naslednje možne
projekte:
a) promocija – razstavna dejavnost,
b) podporni projekti na področju varovanja premične kulturne dediščine.
3. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo:
– nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnem področju,
– javni zavodi – pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe na področju
premične kulturne dediščine,
– posamezniki, ki delujejo na področju
premične kulturne dediščine (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična aktivnost, ki je po
vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2005. Vsebino in
celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta ne sme presegati višine 10 odstotkov razpoložljivih sredstev
predvidenih na razpisnem področju. Prav
tako ne sme zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta presegati 70%
vseh predvidenih stroškov prijavljenega
projekta.
Prijavljen projekt mora vsebovati ﬁnančno uravnoteženost (ujemanje skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov
celotnega projekta prikazanih v ﬁnančni
zgradbi (odhodki = prihodki)).
4. Splošni pogoji
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine ter za
posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji
(obvezno dokazilo: kopija izpiska iz registra,
iz katere je razvidno, da je predlagatelj registriran za opravljanje dejavnosti na razpisnem področju – izpisek ne sme biti starejši
od šestih mesecev in mora odražati dejansko stanje; posamezniki obvezno predložijo
seznam referenc na področju premične kulturne dediščine);
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti (obvezno dokazilo: originalna izjava
predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost projekta ali rezultatov projekta);
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2004, izpolnili vse
svoje obveznosti do ministrstva (obvezno
dokazilo: originalna izjava predlagatelja o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v letu 2004);
– predlagajo projekte, katerih zaprošeni
znesek ﬁnanciranja ne presega 70% vseh
predvidenih stroškov (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagatelja o ne preseganju ﬁnančnega deleža, ki vsebuje tudi
navedbo predvidenih ﬁnančnih virov za pokritje preostalega deleža);
– ne prijavljajo vsebin, ki so že bile izbrane na javnih pozivih ali projektnih razpisih
ministrstva za leta 2004-2006. Izjema so

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
projekti, ki so bili podprti za izvedbo prve
faze – priprave (obvezno dokazilo: originalna izjava o tem, da projekt ni bil izbran na
programskem ali projektnem razpisu ministrstva za obdobje 2004-2006);
– ne prijavljajo projektov, izbranih na
razpisu Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (obvezno dokazilo: originalna
izjava o tem, da predlagatelj ne sodeluje
na razpisu s projektom, ki je bil izbran na
razpisu Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti);
– ne prijavljajo več kot enega projekta
na področju premične kulturne dediščine;
– zaprošeni znesek ﬁnanciranja posameznega projekta ne sme presegati 70%
vseh predvidenih stroškov in ne sme presegati višine 10 odstotkov razpoložljivih sredstev predvidenih na razpisnem področju.
4.2 Ugotavljanje izpolnjevanja splošnih
pogojev
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
pristojnih uslužbencev imenuje minister za
področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo vlog neupravičenih prijaviteljev,
prepoznih in nepopolnih vlog.
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju katerega od splošnih pogojev
bo pristojni uslužbenec na podlagi presoje strokovne komisije, predlagal zavrnitev
celotne vloge. Ministrstvo lahko v primeru
naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že po izdani dokončni odločbi o izboru projekta izvajalca spremeni odločitev
in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti
(ne realizacija projekta) v letu 2005 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že
izplačanih sredstev pa zahteva povračilo
sredstev.
Strokovna komisija za premično kulturno
dediščino bo vloge predlagateljev obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev.
5. Razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– kakovosten in prepoznaven projekt;
– izkazovanje izvirne zasnove k pristopu
projekta;
– stopnja celovitosti vsebine in zaokroženosti projekta;
– kvalitetna vsebinska obrazložitev in
utemeljitev projekta;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;
– stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi sredstvi ali
s sredstvi iz drugih virov;
– realno ﬁnančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– predvidena dostopnost projekta javnosti (število obiskovalcev, udeležencev);
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v vodenju in izvedbi
predlaganega projekta (kvaliteta in kvantiteta).
6. Uporaba kriterijev
Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki
bodo ustrezali kriterijem, in jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije uvrstilo
na seznam odobrenih projektov.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na
ocenjevalnih listih dostopni v razpisni do-
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kumentaciji. Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 45 točk.
Število točk za posamezni razpisni kriterij
je 0 točk (neustrezno), 3 točke (dobro) ali 5
točk (odlično).
Najnižji seštevek točk na posameznem
projektu, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 30
točk. Ocenjevanje projektov bo potekalo
opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici: zelo kakovostno (41–45 točk), kakovostno (36–40 točk), ustrezno (30–35 točk),
nezadovoljivo (0-29 točk). Višina odobrenih
sredstev za projekt bo odvisna od višine
prejetih točk in števila projektov, uvrščenih
na seznam odobrenih projektov.
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu morajo biti predložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska obrazložitev projekta;
– reference prijaviteljev projekta;
– podpisana izjava avtorja ali avtorske
skupine o sodelovanju;
– strokovno mnenje pristojnih izvajalcev
javne službe na področju varovanja kulturne dediščine o projektu;
– podpisana izjava soﬁnancerja o deležu, ki ga zagotavlja;
– podpisana izjava o zagotovljenih prostorskih, tehničnih in kadrovskih kapacitetah
za izvedbo projekta;
– natančna razčlenitev ﬁnančne zgradbe
projekta (speciﬁkacija materialnih stroškov,
avtorskih honorarjev in ostalih stroškov na
posebnem listu).
8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR19 – 05, znaša okvirno
50,000.000 SIT za predvidoma 20–25 izbranih predlagateljev.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih določata
Zakon o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02) in Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005
(Ur. l. RS, št. 130/03).
10. Razpisni rok: razpis JPR 19-05 se
prične 11. 3. 2005 in zaključi 11. 4. 2005.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce,
– prilogo »izjave predlagatelja o izpolnjevanju splošnih pogojev«,
– ocenjevalni list.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– potrdilo o registraciji oziroma seznam
referenc,
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev,
– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk, kjer najdejo tudi vse
ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij, ipd.).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v času razpisnega roka zainteresiranim
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predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu za ustrezno razpisno področje in vrsto projekta ter mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene v
razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 11. 4. 2005 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zapečateni kuverti z izpisom
na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na
projektni razpis 2005 z obvezno navedbo
razpisnega področja (Premična kulturna
dediščina) in oznako JPR19-05. Na hrbtni
strani kuverte mora biti navedba predlagatelja: naziv in naslov (sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 11. 4. 2005 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
12.4. Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti je možno le v razpisnem roku z nujno
oznako, na katero vlogo ali del vloge se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse vloge predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– prepozne vloge;
– nepopolne vloge.
14. Pristojni uslužbenki
Za dajanje informacij in pojasnil v
času uradnih ur ministrstva sta pristojni:
Vida.Koporc@gov.si, tel. 01/369-59-50,
Nada.Zoran@gov.si, tel. 01/369-59-43.
15. Uradne ure in vpogled v razpisno
dokumentacijo
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure. Po
telefonu in elektronskih medijih ministrstva
so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9.
do 11. ure.
Zainteresiranim osebam je omogočen
vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je navedeno pod točko 11.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje obvestilo o
rezultatih strokovne presoje in ocenjevanja
vlog s strani strokovnih komisij najkasneje v
enem mesecu po zaključku odpiranja vlog,
ki se bo pričelo predvidoma 14. 4. 2005.
Ministrstvo bo izbralo predloge kulturnih
projektov po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa in največ do vrednosti, določenih s
tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 639-9/2005
Ob-6891/05
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, na podlagi Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02)
in Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
RS (Ur. l. RS, št. 12/05) objavlja
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javni razpis
za soﬁnanciranje udeležb na
mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj v
svetu za leto 2005
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet razpisa je soﬁnanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferencah
v tujini z vabljenimi predavanji;
b) delovanja slovenskih znanstvenih
združenj v svetu.
3. Orientacijska
vrednost
javnega
razpisa je ad a) 38,500.000 SIT in ad b)
17,500.000 SIT.
4. Predmet javnega razpisa pod a) in b)
točke 2. mora biti uresničen v letu 2005.
Soﬁnanciranje bo potekalo do končne
porabe razpoložljivih namenskih sredstev
za leto 2005.
5. V skladu s Pravilnikom o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
agencija lahko soﬁnancira:
ad) a)
– mednarodne prevozne stroške (po
APEX oziroma drugi najbolj ekonomični tariﬁ letalske vozovnice) za udeležbo slovenskih znanstvenikov na mednarodnih konferencah v tujini pod pogojem, da so na njih
udeleženi z vabljenimi predavanji.
Zaradi omejenih proračunskih sredstev
bo agencija ﬁnancirala:
– potne stroške praviloma največ za dve
vabljeni predavanji na mednarodnih konferencah posameznemu slovenskemu predavatelju v letu 2005,
– potne stroške praviloma največ dvema vabljenima predavateljema z iste raziskovalne organizacije za udeležbo na isti
mednarodni konferenci.
ad) b.1)
– članarine slovenskih znanstvenih
združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih za leto 2005 v višini od 40.000 SIT do
190.000 SIT. Agencija ne soﬁnancira članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj in gospodarskim družbam in zavodom
oziroma drugim javnim pravnim osebam in
posameznikom;
ad) b.2)
– delovanje slovenskih znanstvenikov
in strokovnjakov, izvoljenih za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje
ali člane vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj v višini mednarodnih
prevoznih stroškov ter dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o povračilu stroškov za
službena potovanja v tujino, za udeležbe na
zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
ad) b.3)
– nadomestila za strokovna opravila v
zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 200.000
SIT letno s tem, da posamezno slovensko
znanstveno združenje ne more prejeti več
kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v mednarodnih znanstvenih združenjih letno.
6. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agen-
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cije za opravljanje raziskovalne dejavnosti
v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter
izvajajo s strani agencije ﬁnancirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij
ali s strani agencije ﬁnancirane ali soﬁnancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte na področju raziskav in tehnološkega
razvoja;
– slovenska znanstvena združenja, ki so
vpisana v evidenco znanstvenih nevladnih
združenj pri agenciji;
– organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz
mednarodnih dvostranskih ali večstranskih
sporazumov;
– aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.
7. Prijava na javni razpis mora vsebovati izpolnjen in podpisan prijavni obrazec,
kateremu je potrebno obvezno priložiti naslednje priloge v pisni prijavi:
ad) a)
– program mednarodnega srečanja,
– vabilo organizatorja na vabljeno predavanje,
– povzetek predavanja,
– predračun stroškov (potrdilo o ceni
APEX ali druge najbolj ekonomične tarife
letalske vozovnice);
ad) b.1)
– kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto
2005;
ad) b.2.
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju (za vsakega funkcionarja je potrebno pripraviti poseben prijavni obrazec),
– predračun stroškov (vključno s potrdilom o ceni APEX ali druge najbolj ekonomične tarife letalske vozovnice);
ad) b.3.
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
8. Prijavni obrazec lahko zainteresirani dobijo na domači strani agencije
(www.arrs.si) ali dvignejo vsak dan od dneva objave razpisa do 2. 9. 2005 v Javni
agenciji za raziskovalno dejavnost RS, Trg
OF 13, Ljubljana, v tajništvu Službe za mednarodno znanstveno sodelovanje.
9. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje: V postopku za izbiranje prijav za soﬁnanciranje mednarodnega sodelovanja se
obravnavajo pravočasne in pravilno opremljene prijave, ki izpolnjujejo vse z javnim
razpisom zahtevane pogoje.
10. Prijave za soﬁnanciranje z vso potrebno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za soﬁnanciranje
udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in za delovanje
slovenskih znanstvenih združenj v svetu«
ter navedbo prijavitelja na naslovni strani
morajo prijavitelji dostaviti v vložišče Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana.
En izvod prijavnega obrazca v elektronski obliki pošlje prijavitelj na naslov: razpisudelezbe@arrs.si.
11. Pravilno označene prijave za soﬁnanciranje, ki bodo prispele, ne glede na

vrsto prenosa pošiljke, do vključno 8. aprila
2005, 6. maja 2005, 24. junija 2005 in
2. septembra 2005 do 12. ure, bo odprla
strokovna komisija naslednji delovni dan
ob 9. uri v prostorih Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, Ljubljana. Nepravočasne in nepravilno opremljene
oziroma oddane prijave komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijavitelju.
12. O sprejetem sklepu o soﬁnanciranju
bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja prispelih
prijav.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, Trg
OF 13, Ljubljana, pri Albinu Babiču (tel.
01/478-46-88, e-pošta: albin.babic@gov.si)
ali pri Maji Ambrožič (tel. 478-46-67, e-pošta: maja.ambrozic@gov.si).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS
Ob-6568/05
Občina Duplek, Cesta 4. julija 106, 2241
Sp. Duplek, razpisuje na podlagi 46. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03), sprejetega proračuna Občine Duplek za leto
2005 (MUV, št. 32/04) in sprejetega programa prodaje premoženja Občine Duplek
za leto 2005 in posameznega programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja,
sprejetega na seji Občinskega sveta občine
Duplek dne 22. 2. 2005
javni razpis
za zbiranje ponudb za odkup stavbnega
zemljišča in izgradnjo poslovno
stanovanjskega objekta
I. Predmet prodaje: predmet razpisa je
prodaja stavbnih zemljišč v centru Sp. Duplek s parc. št. 353/4, 353/5 in 354/1 vse
k.o. Sp. Duplek v skupni izmeri 3.685 m2.
Izhodiščna prodajna vrednost gradbenega zemljišča je 162.140 EUR oziroma
44 EUR/m2 po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan oddaje ponudbe.
Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin.
II. Pogoji prodaje in vsebina ponudbe
Nepremičnina se prodaja po sistemu videno-kupljeno.
1. Na predmetnem zemljišču je ponudnik oziroma kupec dolžan zgraditi poslovno stanovanjski objekt najmanj etažnosti
P + 1 v skladu z izdelanim projektom in
pridobljenim gradbenim dovoljenjem št.
35105-41/2004-7102 z dne 28. 10. 2004.
Etažnost je, v skladu z drugim odstavkom
15. člena Odloka o ureditvenem načrtu za
center v Sp. Dupleku (MUV, št. 24/04), mogoče povečati v P+2+M. V tem primeru
mora ponudnik oziroma kupec na svoje
stroške zagotoviti spremembo projektov in
gradbenega dovoljenja.
Namembnost poslovno stanovanjskega
objekta mora biti naslednja:
– pritličje: poslovna dejavnost v vzhodni
lameli in stanovanja v zahodni lameli (skupaj 7 stanovanj), shrambe za stanovalce v
veznem objektu,
– I. nadstropje: stanovanja (skupaj 10
stanovanj v obeh lamelah),
– II. nadstropje (če bo etažnost povečana – skupaj 10 stanovanj v obeh lamelah),
– mansarda (če bo etažnost povečana
– najmanj 2 stanovanji v vsaki lameli).
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Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo
kupca. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo.
Gradbeno zemljišče mora kupec za
gradnjo ustrezno komunalno opremiti. Kupec mora, v skladu z izdelanim projektom in
pridobljenim gradbenim dovoljenjem urediti
okolje objekta in zgraditi potrebno število
parkirnih mest.
2. Objekt je potrebno zgraditi v skladu
z izdelanim projektom, gradbenim dovoljenjem št. 35105-41/2004-7102 z dne 28. 10.
2004 oziroma v primeru povečanja etažnosti
v skladu z usklajenimi projekti in gradbenim
dovoljenjem. Zagotoviti je potrebno kvaliteto izvedbe v skladu z izdelanim tehničnim
poročilom, veljavnimi gradbenimi standardi,
stanovanja, ki bodo odkupljena po soinvestitorski pogodbi med Stanovanjskim skladom RS in Občino Duplek št. 24. 8. 2004,
pa tudi v skladu z zahtevami in navodili
Stanovanjskega sklada RS.
3. Ponudnik mora v zgrajenem objektu zagotoviti Stanovanjskemu skladu RS,
Javnemu medobčinskemu stanovanjskemu
skladu Maribor in Občini Duplek odkup 13
stanovanj v skupni izmeri 730 m2. Prodajna vrednost stanovanja ne sme presegati
850 EUR/m2.
4. Preostala stanovanja in poslovni prostori se prodajo na trgu.
5. Objekt mora biti zgrajen in predan namenu najkasneje v roku 10 mesecev po
sklenitvi prodajne pogodbe.
6. Pri nakupu nepremičnine lahko sodelujejo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki morajo predložiti dokazilo o registraciji,
ki ni starejša od 30 dni (izpis iz sodnega
registra ali priglasitveni list iz evidence samostojnih podjetnikov posameznikov pri
DURS).
7. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti svoje točne podatke (naziv ponudnika, naslov in sedež ponudnika, odgovorno osebo – podpisnika pogodbe, številko
transakcijskega računa ponudnika, davčno
in matično številko ponudnika, št. telefona,
telefaksa in elektronski naslov ponudnika in
kontaktno osebo ponudnika.
8. Ponudnik mora v pisni ponudbi navesti višino ponujene kupnine, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine
in plačilne pogoje.
9. Ponudnik mora predložiti dokazilo, da
zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika
ne vodi prisilna uprava ali da ni bil uveden
kateri koli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v
kateri ima sedež.
10. Ponudnik mora predložiti dokazilo
o poravnanih davkih in prispevkih iz poslovanja.
11. 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.
12. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da mu v zadnjih petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z nje-
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govim poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane, ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero mu je
prepovedano opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
13. Ponudnik mora predložiti dokazilo,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
14. Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe, ki jo izda prvorazredna banka ali zavarovalnica, v višini
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine.
15. Rok veljavnosti ponudbe mora biti 90
dni od roka za predložitev ponudbe.
16. Rok za plačilo kupnine ne sme biti
daljši od 8 dni.
17. Ponudnik mora ponudbi priložiti izjavo, da se strinja z, v razpisu določenimi,
pogoji prodaje.
18. Objava javnega zbiranja ponudb ne
zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim
ponudnikom sklenil prodajno pogodbo za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa.
Občina lahko začeti postopek do sklenitve
prodajne pogodbe kadarkoli brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ustavi.
19. Uspeli ponudnik je dolžan skleniti
prodajno pogodbo v roku 10 dni od dneva
prejema obvestila o izbiri.
III. Rok in naslov za vložitev ponudb
Ponudbe morajo biti dostavljene na naslov: Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek, z oznako »Ponudba za
odkup stavbnega zemljišča – ne odpiraj!«.
Pravočasne bodo ponudbe, ki bodo prispele na ta naslov do 31. 3. 2005 do 12.
ure. Odpiranje ponudb bo dne 31. 3. 2005
ob 13. uri v prostorih Občinskega urada občine Duplek.
IV. Naslov in oseba, od katere se lahko
zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: dodatne informacije in razpisna
dokumentacija so na voljo v Občinskem
uradu občine Duplek pri Mileni Ropoša, tel.
02/684-09-16, e-mail: milena@duplek.si.
V. Kriteriji, po katerih se bodo vrednotile
ponudbe: merilo za izbiro najugodnejšega
ponudnika je najvišja cena za odkup zemljišča.
VI. Rok za izbiro najugodnejšega ponudnika: o izidu javnega razpisa bodo kandidati
obveščeni v roku največ 30 dni od izteka
roka za predložitev ponudb.
Občina Duplek
Ob-6569/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in Pravilnika o ﬁnanciranju športa v občini Bovec (Uradno glasilo
1/05) Občina Bovec objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Občini Bovec za leto 2005
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neproﬁtne,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
2. Izvajalci športne dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Bovec,
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– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo materialne, kadrovske in
organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno vadbo,
najmanj 9 mesecev v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini, kolikor so organizirani v
skladu z Zakonom o društvih,
– da ima izvajalec sedež v drugi občini
in prijavlja športno vadbo otrok usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport v panogi, ki je
ne izvajajo izvajalci s sedežem v občini,
– imajo poravnane vse obveznosti do
občine.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.
3. Soﬁnancirali bomo naslednje vsebine športnih programov: interesno športno
vzgojo otrok in mladine, športno vzgojo
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni
in vrhunski šport, športne rekreacijo, kakovostni in vrhunski šport, izobraževanje,
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, športne prireditve in promocijsko dejavnost, delovanje športnih društev
in zvez.
4. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, v času uradnih ur.
5. Okvirna višina sredstev, namenjenih
za soﬁnanciranje izvajalcev letnega programa športa v letu 2005 znaša 4 mio SIT. Zneski soﬁnanciranja za posamezne programe
so razvidni iz Letnega programa športa v
občini Bovec za leto 2005.
6. Dodeljena sredstva morajo izvajalci
letnega programa športa porabiti do 31. 12.
2005.
7. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
na podlagi meril, pogojev in normativov za
vrednotenje športnih programov opredeljenih v Pravilniku o ﬁnanciranju športa v Občini Bovec (Uradno glasilo 1/05).
8. Rok za prijavo na javni razpis-šport
2005 je 31. 3. 2005.
9. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti na naslov Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
kot je določeno z razpisno dokumentacijo.
10. Odpiranje prijav ne bo javno.
11. Prejete vloge bo obdelala komisija in
pripravila predlog delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za šport, ki ga bo potrdil
župan Občine Bovec.
12. Sklep o delitvi sredstev za šport
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30
dni po poteku razpisnega roka.
13. Dodatne informacije lahko dobite na
Občini Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec, pri Tatjani Pretner, tel. 05/384-19-09.
Občina Bovec
Ob-6570/05
Občina Mozirje na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 6.
člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje (Ur. l. RS, št.
7/04) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa v letu 2005
1. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje sledečih programov:
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– športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– delovanje športne zveze.
2. Na razpis za soﬁnanciranje programov lahko kandidirajo športna društva, zveza športnih društev, zavodi, gospodarske
družbe, zasebniki in druge organizacije, ki
so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju
športa, zavodi iz področja športa, vzgoje
in izobraževanja in izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Mozirje,
– da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
pogoje za uresničitev načrtovanih športnih
dejavnosti,
– da imajo vsaj že eno leto pred prijavo
na razpis organizirano redno vadbo odgovarjajočega števila članov,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačani članarini (velja le za športna društva in zveze),
– da redno letno dostavljajo občini in
zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov, plan aktivnosti, poročila
o doseženih rezultatih in ﬁnančno realizacijo.
3. Prijava na razpis mora biti dostavljena
na razpisnih obrazcih naročnika, ki jih po
objavi razpisa interesenti lahko dvignejo na
sedežu Občine Mozirje, Savinjska cesta 7,
v času uradnih ur.
Gospodarske družbe, zasebniki in druge ustanove, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu ter ustanove, ki
so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu, morajo ob prijavi na razpis priložiti
potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti športa.
4. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Mozirje in Pogojev,
meril in normativov za vrednotenje športnih
programov v Občini Mozirje.
5. Rok za prijavo na javni razpis – šport
2005 do 26. 3. 2005.
6. Prijave z razpisno dokumentacijo pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti
na naslov: Občina Mozirje, Savinjska cesta
7 3330 Mozirje s pripisom "Javni razpis
– Šport 2005 – Ne odpiraj".
7. Odpiranje prijav ne bo javno.
8. Prejete vloge bo obdelala in ocenila komisija, predlog izbora programov in
predlog delitve razpoložljivih proračunskih
sredstev za šport bo potrdil župan Občine
Mozirje.
9. Sklep o dodelitvi ﬁnančnih sredstev
bodo prijavljeni izvajalci prejeli v roku 30 dni
po poteku razpisnega roka.
10. Podrobne informacije lahko dobite
na Občini Mozirje, Savinjska cesta 7, Mozirje, tel. 03/83-93-306.
Občina Mozirje
Št. 65-2/2005
Ob-6667/05
Občina Sežana na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 5.
člena Pravilnika o soﬁnanciranju športa v
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 16/03) in
na podlagi Odloka o proračunu Občine Sežana (Uradni list RS, št. 18/02) objavlja
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javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa za leto 2005, ki jih
bo v letu 2005 občina soﬁnancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo vsi izvajalci programov športa iz 8. člena Zakona
o športu, ki izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje: imajo sedež v Občini Sežana, so registrirani najmanj 1 leto, imajo zagotovljene
materialne in kadrovske pogoje za izvedbo
planiranih programov, imajo organizirano
redno dejavnost in imajo urejeno evidenco
o članstvu in plačani članarini.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali naslednji programi:
a) športna vzgoja otrok, mladine in študentov (»Zlati sonček«, »Športna značka«,
tečaji plavanja, programi, ki imajo značaj
redne vadbe ipd.),
b) programi športne rekreacije in športa
invalidov,
c) programi kakovostnega športa, ki imajo značaj redne vadbe, programi za šport
nadarjenih otrok in mladine,
d) programi vrhunskega športa,
e) programi izpopolnjevanja strokovnih
kadrov,
f) drugi, za šport pomembni programi v
občini na osnovi Pravilnika o soﬁnanciranju
športa v Občini Sežana.
3. Izbrani programi bodo soﬁnancirani
na podlagi Pogojev, meril in normativov
za vrednotenje programov športa, ki je priloga Pravilnika o soﬁnanciranju športna v
Občini Sežana (Uradni list RS, št. 16/03),
upoštevanje razpoložljiva proračunska
sredstva. Prednost pri izbiri pod enakimi
pogoji bodo imela športna društva in njihova združenja.
4. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije. Razpisna dokumentacija je od dneva objave dosegljiva
na spletni strani www.sport-sezana.com in
na sedežu zavoda.
5. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Zavod za šport Sežana, Kosovelova 5, v
roku 20 dni po tej objavi.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Financirana športna društva se morajo vsaj enkrat letno javno predstaviti v
Občini Sežana (praviloma ob občinskem
prazniku).
8. Izbrani izvajalci so v pisnih oblikah
obveščanja javnosti (letaki, plakati...) dolžni
objaviti logotip Občine Sežana.
9. Z izbranimi izvajalci športnih programov se sklene pogodba, ki jo podpišeta župan Občine Sežana in izvajalec programa.
10. Občina Sežana bo za izvajanje izbranih programov nakazovala redne mesečne dotacije Zavodu za šport, ki bo izvajalcem programov zagotavljal ﬁnančna
sredstva v skladu s pogodbo.
11. Vse dodatne informacije dobite na
tel. 05/730-14-80 ali na info@sport-sezana.com.
Občina Sežana
Št. 32001-0003/2005
Ob-6785/05
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Ilirska Bistrica za leto 2005 (Uradne objave Snežnik, 6/04) in 7. člena Pravilnika
o ﬁnančnih intervencijah za ohranjanje in
razvoj kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica

(Uradni list RS, št. 74/02 in 78/04, Uradne
objave časopisa Snežnik 5/03 in 5/04), Komisija za kmetijstvo objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov kmetijstva
v Občini Ilirska Bistrica v letu 2005
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje programov kmetijstva v občini Ilirska
Bistrica, za leto 2005, sredstva se namenijo za:
– soﬁnanciranje delovanja kmetijskih
društev,
– soﬁnanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa,
– subvencioniranje osemenitve krav,
– izobraževanje kmetov,
– soﬁnanciranje organizacije prireditve
»Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska Bistrica«,
– subvencioniranje stroškov prevoza
mleka.
II. Soﬁnanciranje delovanja kmetijskih
društev
1. Višina predvidenih sredstev 1,000.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so neproﬁtna društva s področja kmetijstva na območju Občine Ilirska Bistrica in društva, kjer so
člani, ki so upravičenci do sredstev regijsko
ali drugače povezani, če na območju občine
za to področje ni registriranega društva.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirana društva s področja
kmetijstva,
– v letu razpisa organizirajo programe
oziroma aktivnosti strokovnega dela, strokovnih prireditev, prenosa tržnih informacij
in izdaje strokovno informativnih publikacij,
– delujejo na področju Občine Ilirska Bistrica,
– predložijo ﬁnančno ovrednoten program dela.
4. Višina soﬁnanciranja: višina dodeljenih sredstev je do 100% upravičenih stroškov (stroški izobraževanj, stroški organizacije in izvedbe prireditev, stroški sodelovanja na strokovnih prireditvah, stroški izdaje
publikacij, stroški organizacije in izvedbe
delovnih akcij) in je odvisna od pomena
akcij za razvoj področja delovanja društva,
števila članov, pomembnosti delovanja društva za razvoj in ohranjanje kmetijstva v
Občini Ilirska Bistrica, od zagotovitve lastnih
sredstev in predvidenih sredstev.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako "Ne odpiraj – javni razpis – Kmetijska
društva".
III. Soﬁnanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa
1. Višina predvidenih sredstev 1,644.290
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske
službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju občine
Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani izvajalci javne
veterinarske službe in imajo koncesijo za
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opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica.
4. Višina subvencije: za zatiranje in
preprečevanje kroničnega mastitisa pri
kravah molznicah se za vsako zdravljenje
nameni 10.000 SIT na kravo in se lahko
realizira do višine razpoložljivih sredstev.
Omenjena sredstva se izplača neposredno
izvajalcu zatiranja in preprečevanja kroničnega mastitisa po opravljenih storitvah.
Koriščenje sredstev je možno na podlagi
zahtevka in seznama s priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja občine Ilirska Bistrica, ki ga Oddelku
za gospodarstvo in ﬁnance Občine Ilirska
Bistrica predloži izvajalec enkrat mesečno.
Koriščenje sredstev je možno do njihove
porabe.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako "Ne odpiraj – javni razpis – preprečevanje mastitisa".
IV. Subvencioniranje osemenitve krav
1. Višina predvidenih sredstev 1,181.696
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so registrirani izvajalci storitev javne veterinarske
službe in imajo koncesijo za opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine
Ilirska Bistrica.
3. Pogoji za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: so registrirani izvajalci javne
veterinarske službe in imajo koncesijo za
opravljanje veterinarske dejavnosti na območju Občine Ilirska Bistrica,
4. Višina subvencije: za vsako osemenitev goveje plemenice se nameni 1.225 SIT
in se lahko realizira do višine razpoložljivih
sredstev. Omenjena sredstva se izplača
neposredno izvajalcu osemenjevanja po
opravljenih storitvah. Koriščenje sredstev
je možno na podlagi zahtevka in seznama
s priloženimi posameznimi izjavami uporabnika storitve iz območja Občine Ilirska
Bistrica, ki ga Oddelku za gospodarstvo in
ﬁnance Občine Ilirska Bistrica predloži izvajalec enkrat mesečno. Koriščenje sredstev
je možno do njihove porabe.
5. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako "Ne odpiraj – javni razpis – osemenjevanje krav".
V. Izobraževanje kmetov
1. Višina predvidenih sredstev je
1,356.943 SIT.
2. Upravičenec do sredstev: kmetijska
svetovalna služba Ilirska Bistrica in drugi
izbrani izvajalci izobraževanja ter delavnic
na podlagi programa izobraževanja.
3. Pogoji za pridobitev sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– predložijo dokazila, da so strokovno
usposobljeni za opravljanje storitve,
– predložijo ﬁnančno ovrednoten program izobraževanja.
4. Višina subvencije: višina ﬁnančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški honorarjev predavateljem predavanj in
izobraževalnih tečajev, stroški uporabe
prostorov za izvedbo tečajev in predavanj,
stroški nabave strokovne literature, stroški
demonstracijskih poizkusov, ostali materialni stroški, ki so v skladu s programom
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izobraževanja, ki ga za tekoče leto potrdi
Občinski svet Občine Ilirska Bistrica).
5. Označitev zahtevka: pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljena z naslovom pošiljatelja in označena
z oznako "Ne odpiraj – javni razpis – izobraževanje kmetov".
VI. Soﬁnanciranje organizacije prireditve »Predstavitev kmetijstva v Občini Ilirska
Bistrica«.
1. Višina predvidenih sredstev je
1,381.442 SIT
2. Upravičenci do sredstev: so neproﬁtna društva in organizacije in sicer društva
s področja kmetijstva na območju Občine
Ilirska Bistrica, društva, kjer so člani, ki so
upravičenci do sredstev regijsko ali drugače
povezani, če na območju občine za to področje ni registriranega društva, Kmetijska
svetovalna služba in kmetijska zadruga iz
območja Občine Ilirska Bistrica
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev
Na javni razpis lahko kandidirajo upravičenci, ki izpolnjujejo navedene pogoje:
– organizirajo prireditev, katere namen
je predstavitev vseh področij kmetijstva in
kmetovalcev v Občini Ilirska Bistrica,
– predložijo ﬁnančno ovrednoten program prireditve.
4. Višina subvencije: višina ﬁnančne pomoči je do 100% upravičenih stroškov (stroški organizacije in izvedbe prireditve).
5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predloženega
zahtevka za izplačilo ﬁnančnih sredstev z
dokazili o stroških oziroma porabljenih sredstvih za izvedbo prireditve in poročila o izvedbi prireditve.
6. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako "Ne odpiraj – javni razpis – kmetijska
prireditev".
VII. Subvencioniranje stroškov prevoza
mleka
1. Višina predvidenih sredstev je
2,000.000 SIT.
2. Upravičenci do sredstev: ﬁzične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in se
ukvarjajo s proizvodnjo mleka na območju
Občine Ilirska Bistrica ter imajo dovoljenje
MKGP, Veterinarske uprave Republike Slovenje za oddajo mleka v javno potrošnjo.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko v
imenu proizvajalcev mleka kandidira kmetijska zadruga ali druga pravna oziroma ﬁzična oseba, ki na območju Občine Ilirska
Bistrica izvaja zbiranje, odkup in prevoz
mleka.
4. Višina subvencije: za prevoz mleka
se izplača subvencija v višini 2 SIT po litru
odkupljenega mleka. Omenjena sredstva
se izplača neposredno izvajalcu zbiranja,
odkupa in prevoza mleka po opravljenih
storitvah.
5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi zahtevka s priloženim računom za opravljene storitve
prevoza mleka in seznamom uporabnikov
storitev (kmetov proizvajalcev mleka) s količino odkupljenega mleka po posameznem
uporabniku, ki ga Oddelku za gospodarstvo
in ﬁnance Občine Ilirska Bistrica predloži oseba, ki organizira zbiranje, odkup in
prevoz mleka enkrat mesečno. Koriščenje
sredstev je možno do njihove porabe.
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6. Označitev vlog: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z
oznako "Ne odpiraj – javni razpis – prevoz
mleka".
VIII. Vsebina zahtevka
Upravičenec mora vložiti vlogo s podatki
o vlagatelju, obrazložitvijo, navedbo vrednosti programa oziroma projekta, navedbo
virov ﬁnanciranja na obrazcu, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa na Občini Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, vsak ponedeljek in petek med 8.
in 11. uro ter sredo med 8. in 11. ter med
12. in 16.30.
IX. Obravnava vlog: vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev bo odločal župan
Občine Ilirska Bistrica. Sklep bodo prosilci
prejeli najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vlog. Nepravočasne vloge bodo zavržene, neutemeljene pa zavrnjene. Predlagatelja nepopolne vloge komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo
dopolni. Rok dopolnitve je 5 dni od dneva
prejema obvestila. Nepopolne vloge, ki jih
predlagatelj v navedenem roku ne dopolni se zavržejo. Odpiranje prijav bo 3. dan
po izteku roka za oddajo prijav. Odpiranje
prijav ni javno.
X. Rok za vložitev zahtevkov: vloge s
predpisano dokumentacijo morajo prispeti
najkasneje 30. dan po objavi javnega razpisa do 14. ure, na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in ﬁnance,
Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica.
XI. Informacije: vse informacije v zvezi
z javnim razpisom lahko dobite na Občini
Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarstvo in
ﬁnance, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica ali na
tel. 05/714-13-61, kontaktni osebi Nevenka
Tomšič in Boštjan Primc.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-6773/05
Petrol, slovenska energetska družba
d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527
Ljubljana, objavlja
razpis
za izbiro izvajalca elementov celostne
graﬁčne podobe (v nadaljevanju: cgp)
na bencinskih servisih
1. Predmet razpisa: priprava ponudbe
za izdelavo, dobavo in montažo elementov cgp.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki je
registrirana za opravljanje tovrstne dejavnosti in ima vse potrebne kapacitete za
izdelavo, dobavo in montažo elementov, ki
so predmet tega razpisa.
3. Merila in kriteriji: kriteriji in merila pri
izbiri najugodnejšega ponudnika so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji.
4. Razpisni rok: ponudbe morajo biti dostavljene najkasneje do srede, 30. 3. 2005
do 12. ure, na naslov: Petrol, slovenska
energetska družba d.d., Sektor investicije,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana. Nepravočasno prispele ponudbe ne bodo obravnavane.
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5. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo bo možno prevzeti na naslovu: Petrol, slovenska energetska družba
d.d., Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, v
času od 14. 3. do 18. 3. 2005, v tajništvu
sektorja investicije (5. nadstropje).
6. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v roku
15 dni po izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Informacije (pristojna oseba): dodatne
informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Petrol d.d., Ljubljana, sektor investicije, Romeo Zalokar Miklič, tel.
01/47-14-278, mob. 031/639-798.
Petrol d.d.
Ob-7127/05
Lesarska šola Maribor, Višja strokovna
šola objavlja
razpis
za imenovanje v naziv predavatelj višje
strokovne šole za program lesarstvo
– predavatelj za predmet konstruiranje
in oblikovanje.
Osnova za razpis je 12. in 96. člen Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/96), 33. in
34. člen Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04), Odredba
o izobraževalnem programu za pridobitev
višje strokovne izobrazbe – Lesarstvo (Ur.
l. RS, št. 48/00) Odredba o smeri strokovne
izobrazbe predavateljev in drugih strokovnih delavcev v programu za pridobitev višje
strokovne izobrazbe – Lesarstvo (Ur. l. RS,
št. 48/00) in Kriteriji za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur. l. RS,
št. 72/01 – Ob-54848).
Dokumentacijo* pošljite na naslov: Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola,
Lesarska ul. 2, 2000 Maribor (s pripisom
»predavatelj – višja«), najkasneje v 8 dneh
po objavi.
O podelitvi naziva predavatelj višje šole
bo odločil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje
v 30 dneh po predložitvi dokumentacije s
strani šole. Kandidati bodo o podelitvi naziva obveščeni najkasneje v 15 dneh po
odločitvi Strokovnega sveta RS za poklicno
in strokovno izobraževanje.
* Dokumentacija za kandidate obsega: vlogo iz katere je razvidno, na kateri
razpis se prijavlja in za kateri predmet;
življenjepis, iz katerega je razvidna študijska in strokovna nadgradnja kandidata;
dokumenti, ki dokazujejo ustreznost glede
na odredbo (diploma, strokovni izpit ipd);
dokumenti, ki dokazujejo ustreznost glede
na Kriterije za določitev vidnih dosežkov
(fotokopija delovne knjige, druga dokazila
o vidnih dosežkih).
Lesarska šola Maribor,
Višja strokovna šola

Javne dražbe
Št. 402-04-19/2005
Ob-7014/05
Na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni
list RS, št. 12/03) ter na podlagi Odloka o
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spremembah in dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega ﬁnančnega in
stvarnega premoženja za leti 2004/2005, ki
ga je z odlokom (Uradni list RS, št. 86/04)
sprejel Državni zbor Republike Slovenije
dne 13. 7. 2004, Servis skupnih služb vlade
razpisuje
javno dražbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Vlada
Republike Slovenije, Servis skupnih služb
Vlade, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana,
faks 01/478-18-78.
2. Predmet javne dražbe:
1. razrezane nadstrešnice na MP Obrežje, izklicna cena 9,140.000 SIT,
2. razrezane nadstrešnice na MP Jelšane, izklicna cena 3,500.000 SIT,
3. razrezane nadstrešnice na MP Rogatec, izklicna cena 685.000 SIT.
Razrezane nadstrešnice se odprodajajo
v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne dajatve so vključene v ceno.
3. Javna dražba se bo opravila ustno.
Najnižji znesek zvišanja je 50.000 SIT.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku 15 delovnih dni
po opravljeni javni dražbi. Vzorec pogodbe
je na ogled pri Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27/a,
Ljubljana, Klemen Šket, tel. 01/478-18-26.
5. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni
od podpisa pogodbe na podračun proračuna RS št. 01100-6300109972, sklic na
številko 18 15202-7203005-846003 (za razrezane nadstrešnice na MP Obrežje), sklic
na številko 18 15202-7203005-846004 (za
razrezane nadstrešnice na MP Jelšane) in
sklic na številko 18 15202-7203005-846005
(za razrezane nadstrešnice na MP Rogatec). Položena kavcija se šteje v kupnino.
Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni od
podpisa pogodbe je bistvena sestavina pravnega posla.
6. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov.
7. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od
izklicne cene na podračun proračuna RS
št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 15202-7203005-846003 (za razrezane
nadstrešnice na MP Obrežje), sklic na številko 18 15202-7203005-846004 (za razrezane nadstrešnice na MP Jelšane) in sklic
na številko 18 15202-7203005-846005 (za
razrezane nadstrešnice na MP Rogatec).
Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem,
ki na javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v
roku 15 dni brez obresti.
8. Ogled razrezanih nadstrešnic
Za razrezane nadstrešnice z MP Jelšane, ki se nahajajo v skladišču TIB Transport,
Šercerjeva 17, Ilirska Bistrica, je ogled možen dne 22. 3. 2005 od 10. do 10.30.
Za razrezane nadstrešnice, ki se nahajajo na MP Obrežje, je ogled možen dne
23. 3. 2005 od 10. do 10.30.
Za razrezane nadstrešnice, ki se nahajajo na MP Rogatec, je ogled možen dne
23. 3. 2005 od 12.30 do 13. ure.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo pred začetkom javne
dražbe prijaviti svojo udeležbo in priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga iz-

dajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo
overjeno pri notarju s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske
pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– pooblastilo za sodelovanje na dražbi,
če je oseba zastopnik.
10. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe: 30. 3. 2005 ob 9. uri v sejni sobi na
naslovu: Republika Slovenija, Servis skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija s soglasjem predstojnika lahko ustavi
postopek javne dražbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne stroške
dražiteljem v višini izkazanih stroškov za
prevzem razpisne dokumentacije.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Št. 46503-4/2004
Ob-6548/05
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 30/02), 39. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje ter sklepov Občinskega
sveta občine Trebnje, sprejetih na 16. redni
seji dne 28. 2. 2005, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja dražbe:
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje,
tel. 07/34-81-100, faks 07/34-81-131.
II. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje so naslednje nepremičnine, vpisane
v vl. št. 926 k.o. Šentrupert, last Občine
Trebnje:
– parc. št. 843/2 travnik, v izmeri
5091 m2,
– izklicna cena: 13,654.062 SIT,
– parc. št. 845 pašnik, v izmeri
1.770 m2,
– izklicna cena: 4,747.140 SIT,
– parc. št. 867/1 njiva, v izmeri 1.865 m2
in parc. št. 867/2 travnik, v izmeri 955 m2,
– izklicna cena: 7,563.240 SIT.
V cenah ni vključen davek na dodano
vrednost.
Osnovna namenska raba nepremičnin:
poselitveno območje. Zemljišča niso komunalno opremljena.
III. Najnižji znesek višanja: najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe: vrsta pravnega posla je prodajna
pogodba, ki mora biti sklenjena najpozneje
v tridesetih dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino
kupec poravna na transakcijski račun Občine Trebnje št. 01330-0100016133 v osmih
dneh od dneva sklenitve prodajne pogod-
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be oziroma izstavitve računa v enkratnem
znesku.
Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu
kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov
se bodo kupcu nepremičnine izročile v posest ter bo v pristojni zemljiški knjigi vknjižen kot lastnik kupljenih nepremičnin.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 8. 4. 2005 v mali sejni
sobi Občine Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje,
z začetkom ob 11. uri.
VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali ﬁzična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača varščino in predloži dokazilo o
njenem plačilu;
– če se bo v imenu ponudnika javne
dražbe udeležil pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe in ga je podpisala ﬁzična oseba ali zakoniti zastopnik
pravne osebe, pri čemer mora biti podpis
overjen pri notarju;
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa kopijo listine, overjeno pri notarju. Organizator
bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne prijave.
VIII. Varščina: ponudniki morajo do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene na transakcijski račun
Občine Trebnje št. 01330-0100016133 s
sklicem, za namen javna dražba – Kamnje.
IX. Rok za prijavo: ponudniki morajo
osebno ali po pošti predložiti organizatorju
pravilno prijavo najkasneje do 8. 4. 2005 do
10. ure na naslovu organizatorja, Goliev trg
5, 8210 Trebnje, v vložišču (soba št. 2) v pritličju stavbe. Javne dražbe se lahko udeleži
le tisti, ki se pravočasno in pravilno prijavi.
X. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: ponudnikom, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Ponudniku, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
XI. Razpisna dokumentacija, informacije
o podrobnejših pogojih: razpisno dokumentacijo se lahko dvigne ali naroči po pošti na
naslovu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje.
Razpisna dokumentacija vsebuje: zemljiškoknjižni izpisek, mapno kopijo in obrazec prodajne pogodbe.
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Trebnje vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Mateji Povhe, tel.
07/34-81-144.
XII. Ogled: po predhodnem dogovoru je
mogoč ogled nepremičnin, ki so predmet
javne dražbe.
Občina Trebnje
Št. 01503-1/03
Ob-7027/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93,
57/94, 14/95, 63/95, 26/97, 70/97, 10/98,

Št.

74/98, 70/00, 100/00 in 51/02), Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Kamnik št.
03201-2/02-263 z dne 16. 2. 2005, Občina
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, ki jo zastopa
župan Anton Tone Smolnikar, razpisuje
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Organizator javne dražbe je Občina
Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, ki jo zastopa
župan Anton Tone Smolnikar.
2. Predmet javne dražbe je zemljišče
parc. št. 825/3 k.o. Volčji Potok, v izmeri
15.822 m2, ki je v lasti Občine Kamnik.
3. Izklicna cena za zemljišče je tolarska
protivrednost 150 EUR/1 m2 po srednjem
tečaju Banke Slovenije, veljavnem na dan
dražbe.
4. Zemljišče se nahaja v poselitvenem
območju in je po družbenem planu predvideno za stanovanja in spremljajoče dejavnosti.
5. Nepremičnina, navedena v 2. točki te
objave, je predmet prodaje na javni dražbi,
in sicer izrecno pod pogoji, določenimi v
tej objavi.
6. Izklicna cena predmeta prodaje ne
zajema 20% DDV oziroma davka na promet nepremičnin, ki bo obračunan na izklicno ceno. Izklicna cena ne vključuje komunalnega prispevka. Najnižji znesek, za
katerega je možno višati izklicno ceno je
1,000.000 SIT.
7. Dražitelj, ki je na dražbi uspel, je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe na račun številka
01243-0100002257. Vplačano varščina se
všteje v kupnino. Nepremičnina preide v
last in posest uspelega dražitelja – kupca
po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov,
nastalih v zvezi s to dražbo.
8. Javna dražba bo v petek, 15. 4. 2005
ob 11. uri v prostorih Krajevne skupnosti
Volčji potok (montažni leseni objekt). Interesenti se morajo pred začetkom javne
dražbe, in sicer med 10. in 11. uro, izkazati
z dokazili iz 9. točke te objave, da lahko sodelujejo na dražbi kot dražitelji.
9. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred njenim začetkom vplačati varščino v višini 57,000.000 SIT na TRR
Občine Kamnik, št. 01243-0100002257,
sklic: 722100, ki se vodi pri Banki Slovenije.
Potrdilo o plačilu varščine za predmet javne
dražbe morajo interesenti predložiti komisiji
najkasneje pred začetkom javne dražbe.
Interesent, ki želi sodelovati na javni dražbi,
mora pred začetkom javne dražbe predložiti komisiji, če je ﬁzična oseba, potrdilo o
državljanstvu RS oziroma EU, če je pravna
oseba, pa izpisek iz sodnega registra, ki ni
starejši od 30 dni.
10. Dražitelji, ki na javni dražbi ne uspejo, dobijo povrnjeno vplačano varščino v
roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. Varščina se ne obrestuje.
11. Vse informacije v zvezi z razpisom lahko dobite pri Bojanu Mlakarju, tel.
01/83-18-118, vsak delovni dan od 8. do
12. ure.
12. Drugi pogoji:
– pogodba za predmet javne dražbe
mora biti sklenjena v 15 dneh po uspešno
opravljeni javni dražbi. Če pogodba ni sklenjena v tem roku, ali če dražitelj ne poravna
svoje obveznosti v roku 8 dni, se šteje, da
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od ponudbe odstopa in se iz položene varščine plačajo stroški izvedbe javne dražbe,
preostali del varščine pa obdrži v lasti Občina Kamnik;
– v primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov,
k podpisu pogodbe pozove dražitelja, ki je
ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za
ceno, ki jo je ponudil, zanj pa veljajo enaki
pogoji, kot za prvega dražitelja;
– 20% davek na dodano vrednost oziroma morebitni davek na promet nepremičnin, stroške notarja, vezane na sklenitev
pogodbe, stroške vknjižbe v zemljiško knjigo ter vse ostale stroške, nastale v zvezi z
izvedbo prodajne pogodbe, ki niso všteti v
kupnino, plača kupec;
– v pogodbah bodo opredeljene vse pravice in obveznosti pogodbenih strank, poleg
tistih, navedenih v tej objavi, tudi način izročitve nepremičnine v posest kupcu;
– prodaja poteka po načelu videno –
kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati
kasnejših reklamacij v zvezi s prodano nepremičnino.
13. Komisija lahko pred začetkom draženja nepremičnine umakne predmet javne
dražbe, kolikor ugotovi, da obstaja ovira za
sklenitev prodajne pogodbe.
Občina Kamnik

Razpisi delovnih
mest
Št. 19/05
Ob-6349/05
Svet zavoda Osnovne šole Dravlje,
Klopčičeva 1, 1117 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja – ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predviden začetek dela bo 19. 7. 2005
oziroma skladno s soglasjem ministra k
imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole za
mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Dravlje, Klopčičeva 1,
1117 Ljubljana z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Dravlje
Št. 124-12/2005
Ob-6571/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02)
direktorica Agencije RS za kmetijske trge in
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razvoj podeželja, mag. Sonja Bukovec objavlja javni natečaj za zasedbo naslednjega
uradniškega delovnega mesta
1. Pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Službi za notranjo revizijo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
2. Višji referent v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna
plačila.
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji referent III, višji referent II in višji
referent I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja izobrazba ekonomske,
družboslovne ali kmetijske smeri;
– 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati z
znanjem in delovnimi izkušnjami s področja
dela oddelka.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni
od dne objave v Uradnem listu Republike
Slovenije oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O
izbiri uradnika bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Za delovno mesto pod zaporedno št. 1
bo po dokončnosti odločbe o izbiri, z izbra-
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nim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi, za določen čas trajanja pripravništva,
s polnim delovnim časom.
Za delovno mesto pod zaporedno št. 2
bo po dokončnosti odločbe o izbiri, z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in poskusnim delom 3 mesece.
Vloge, ki ne bodo popolne, se bodo zavrgle.
Dodatne informacije dobite po telefonski
številki 01/478-93-93.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 413/2005
Ob-6572/05
Mestna občina Koper na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02) objavlja javni natečaj za zasedbo
treh prostih uradniških delovnih mest:
svetovalec – za urbanizem, ki se lahko opravljajo v nazivih: svetovalec I, II
in III.
Opis dela: priprava informacij o možnih
posegih v prostor.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univ. ali visoka strokovna izobrazba
upravne smeri ali geograﬁje,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne
uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje uradnega jezika (slovenščina in italijanščina),
– računalniška znanja,
– 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.
Kandidat, ki nima ustreznega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, mora izpite opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja oziroma razporeditve.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo dokazila o znanju italijanskega 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,
– potrdilo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili
pa bo izbrani kandidat moral predložiti pred
imenovanjem v naziv. Prednost pri izbiri

bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
na področju urejanja prostora.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
v prostorih Mestne občine Koper.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranima kandidatoma sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni
natečaj: DM svetovalec – za urbanizem«
na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper v roku 8 dni od dne
te objave.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranim kandidatom, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Katja Turk,
zaposlena v kadrovski službi Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-220.
Mestna občina Koper
Št. 413/2005
Ob-6573/05
Mestna občina Koper na podlagi 56.
člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list RS, št. 56/02) objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec – za poslovne prostore
– vodja službe, ki se lahko opravlja v nazivih: svetovalec I in II.
Opis dela: strokovna opravila s področja gospodarjenja z občinskimi poslovnimi
prostori.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univ. ali visoka strokovna izobrazba
smeri tehnologije prometa,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne
uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika (slovenščina in italijanščina),
– računalniška znanja,
– 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.
Kandidat, ki nima ustreznega državnega
izpita iz javne uprave mora izpit opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja oziroma
razporeditve.
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo dokazila o znanju italijanskega jezika,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
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po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– potrdilo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili navedeni v predzadnji in zadnji
alinei prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili
pa bo izbrani kandidat moral predložiti pred
imenovanjem v naziv. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
na področju gospodarjenja z občinskimi poslovnimi prostori.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Koper.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni natečaj: DM svetovalec – za poslovne prostore
– vodja službe« na naslov: Mestna občina
Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper v roku 8
dni od dne te objave.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v roku 8 dni po opravljeni izbiri. 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 oseba Katja Turk,
zaposlena v kadrovski službi Mestne občine
Koper, tel. 05/66-46-220.
Mestna občina Koper
Št. 111-02-6/2005/1
Ob-6574/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja sektorja v Sektorju za preventivo in nadzor v Uradu Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani ekonomist ali
univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj (za
kandidate z magisterijem ali doktoratom se
zahteva najmanj 5 let in 4 mesece delovnih
izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja v naziv);
– znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja
iz drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
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– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če ga kandidat ima);
– potrdilo o znanju angleškega jezika (t.j.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija
ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika
ali opravljeno večtedensko izobraževanje v
angleškem jeziku ali večkratna udeležba na
strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno
uporabljali angleški jezik).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo se bo opravljalo v uradnih prostorih Urada Republike
Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Cankarjeva 5, 1001 Ljubljana, v nazivu
podsekretar. Delo na tem delovnem mestu
se lahko opravlja v nazivu podsekretar ali
sekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in
organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za
javni natečaj št. 111-02-6/2005 in navedbo
razpisanega delovnega mesta."
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/478-59-80 – Damjan Režek.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-6575/05
Na podlagi 18. člena Statuta Javnega
gospodarskega zavoda za urejanje javnih
parkirišč in gospodarjenje z javnimi objekti
Celje, Dečkova cesta 1, Celje, razpisuje
Upravni odbor zavoda prosto delovno mesto za
direktorja zavoda.
Poleg splošnih, z zakonom določenih
pogojev, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna strokovna izobrazba tehnične, pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja in organiziranja gospodarskih javnih služb in
– predložiti program razvoja dejavnosti
zavoda ter ukrepe za dosego programskih
ciljev.
Direktor bo imenovan za 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja ter se zaposli
za poln delovni čas.
Pisni prijavi morajo kandidati predložiti
dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, življenjepis ter svojo zamisel programa razvoja dejavnosti zavoda in
ukrepov za dosego programskih ciljev.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici v roku 8 dni po objavi razpisa na
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naslov: ZPO Celje, Dečkova cesta 1, 3000
Celje, z oznako »za razpis direktorja«.
UO zavoda bo opravil izbor v petnajstih
dneh po zaključku razpisa in o svojem izboru obvestil župana Mestne občine Celje.
Direktorja imenuje na predlog župana
Mestni svet Mestne občine Celje ter bo o
odločitvi kandidat o imenovanju obveščen
v petnajstih dneh po sprejetju sklepa na
mestnem svetu.
Upravni odbor
Javnega gospodarskega zavoda
za urejanje javnih parkirišč
in gospodarjenje z javnimi objekti Celje
Št. 100-99/2005
Ob-6576/05
Upravna enota Šmarje pri Jelšah objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto
svetovalca v Oddelku za okolje in
prostor.
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II, 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:
– univerzitetna izobrazba – pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, 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 v zahtevnih upravnih postopkih – denacionalizacija;
– opravljanje drugih upravnih in pravnih
nalog podobne zahtevnosti.
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Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost
pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi
izkušnjami v državni upravi.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in
šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne enote Šmarje pri Jelšah.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Upravna enota Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah. Rok za vložitev prijave
je 8 dni od objave. Kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja je možno dobiti na telefon
03/817-17-19, Brenčič.
Upravna enota
Šmarje pri Jelšah
Št. 5
Ob-6577/05
Na podlagi 6. odstavka 57. člena in
prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Višje delovno
in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za 3 prosta uradniška delovna mesta:
višji pravosodni svetovalec III.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Višje
delovno in socialno sodišče, Dunajska cesta 22, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
Kratek opis dela: poročanje na sejah
senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, priprava sodnih odločb za potrebe
službe za informatiko, priprava gradiva in
sodelovanje ter pisanje zapisnika na sejah
oddelka.
3. Delo na tem delovnem mestu se lahko
opravlja v naslednjih nazivih: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec
II in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani
kandidat bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, določene v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur.
l. RS, št. 42/02) in pogoje za imenovanje v
naziv, ki jih določa drugi odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
56/02 – 2/04).
5. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
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– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev (izda ga
Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja, navedenega v prejšnji alinei (izda ga krajevno
pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, navedeni potrdili pa
bo izbrani kandidat moral predložiti pred izdajo odločbe o izbiri.
6. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS
na naslov: Višje delovno in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22,
Ljubljana, ali na elektronski naslov: marjeta.dornik@sodisce.si z oznako »javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh po opravljeni izbiri.
7. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice in vodji kadrovske službe Marjeti
Dornik, tel. 01/474-47-50.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Višje delovno in socialno sodišče
Ob-6660/05
Svet Šolskega centra Velenje razpisuje
ravnatelje:
– Poklicne in tehniške elektro in računalniške šole,
– Poklicne in tehniške strojne šole ter
– Splošne in strokovne gimnazije.
Za ravnatelja šole je lahko imenovan
kdor izpolnjuje pogoje, ki jih določa Zakon
o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 115/2003).
Izbrani kandidat za ravnatelje Poklicne
in tehniške elektro in računalniške šole bo
imenovan s 27. 4. 2005, Poklicne in tehniške strojne šole s 1. 7. 2005, Splošne in
strokovne gimnazije pa s 13. 7. 2005.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni od objave na naslov: Svet Šolskega centra Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, z oznako »za
razpis«.
O rezultatih izbire bomo prijavljene kandidate obvestili v roku, določenem z zakonom.
Šolski center Velenje
Št. 111-1/2005
Ob-6670/05
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), 56. člena
Zakona o socialnem varstvu in na podlagi
31. člena Statuta Centra za socialno delo
Koper, Svet centra, razpisuje prosta dela
direktorja/direktorice.
Kandidat/ka mora ob splošnih pogojih,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka ali univerzitetna šolska izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let delovnih izkušenj na področju socialnega varstva,
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,

– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda,
– znanje italijanskega jezika.
Ob prijavi na razpis naj kandidat/ka
predloži kratek življenjepis in vizijo razvoja
centra.
Direktor/direktorica bo imenovan/a za
mandatno obdobje petih let.
Kandidat/ka naj prijavo, z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, pošlje v zaprti
ovojnici z oznako »za razpis«, v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Center za socialno
delo Koper, Cankarjeva 6, Koper.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh po zaključenem zbiranju prijav.
Center za socialno delo Koper
Su 20/2005-3
Ob-6743/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče
v Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja javni natečaj za prosti uradniški delovni
mesti:
1. Višji svetovalec v pravosodju – višji svetovalec v službi za informatiko.
Delovno mesto višji svetovalec v pravosodju je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec v
pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju
II in višji svetovalec v pravosodju I.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna izobrazba računalniškoinformacijske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne
uprave,
– izpit iz Sodnega reda,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
2. Višji svetovalec v pravosodju – višji svetovalec za tehnične zadeve.
Delovno mesto višji svetovalec v pravosodju je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu višji svetovalec v
pravosodju III, višji svetovalec v pravosodju
II in višji svetovalec v pravosodju I.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– visoka izobrazba tehnične smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne
uprave,
– izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– opravljen preizkus znanja iz varstva
pri delu.
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,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
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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.
Kandidati, ki se prijavljajo k 2. točki morajo predložiti še fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu iz varstva pri delu.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave in izpita
Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena
izpita opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata.
Izbrana kandidata bosta potrdili morala
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani,
Tavčarjeva 9, 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 – višji svetovalec v pravosodju (obvezno navedite k kateri točki se prijavljate),
Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 44/2005
Ob-6746/05
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za naslednja uradniška delovna mesta:
1. Strokovni sodelavec za revidiranje
– dve delovni mesti.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec III in višji svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka izobrazba,
– šest mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma, če kandidat nima tega izpita, ga
je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja
v naziv.
2. Strokovni sodelavec za pravne zadeve – eno delovno mesto.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec III in višji svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– šest mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma, če kandidat nima tega izpita, ga
je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja
v naziv.
Vsi kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– poznavanje vsaj enega računalniškega programa za oblikovanje besedil in obdelavo podatkov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za
oblikovanje besedil.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj
strokovno usposobljen, bo na poziv računskega sodišča predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Delo se opravlja na sedežu Računskega
sodišča Republike Slovenije, delo na delovnem mestu pod 1. točko pa tudi na terenu
(pri revidirancih).
Pisne prijave z dokazili pošljite v roku 8
dni od objave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana, s pripisom "za javni natečaj".
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za
prijavo na natečaj.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi pri Ivici Podlipnik Dregarič
(tel. 01/478-58-14).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Ob-6774/05
Zdravstveni dom Dravograd, Trg 4. Julija 4, 2370 Dravograd, objavlja dve prosti
delovni mesti
zdravnik splošne medicine.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– končana medicinska fakulteta,
– opravljen strokovni izpit ali sekundarij z možnostjo specializacije iz družinske
medicine,
– veljavna licenca in
– znanje slovenskega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas.
Ponujamo ustrezno rešitev stanovanjskega vprašanja, strokovnega izpopolnjevanja in stimulativnih prejemkov.
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Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v roku 15 dni od objave
na naslov: Zdravstveni dom Dravograd, Trg
4. julija 4, 2370 Dravograd.
Kandidati bodo po opravljeni izbiri pisno
obveščeni.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
so vam na voljo na tel. 02/872-340-00.
Zdravstveni dom Dravograd
Št. 127/05
Ob-6850/05
1. Na podlagi določb 24., 35. in 36. člena Statuta Kliničnega centra Ljubljana in
sklepa Sveta Kliničnega centra z dne 25. 2.
2005, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto:
– strokovnega direktorja KC.
Za strokovnega direktorja lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
na medicinski fakulteti ali naziv višji
svetnik,
– da ima najmanj štiri leta delovnih
izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v
zdravstvu,
– da zna en svetovni jezik,
– da predloži program strokovnega dela
in razvoja KC.
2. Na podlagi določb 24. in 43. člena
Statuta Kliničnega centra Ljubljana in sklepa Sveta Kliničnega centra z dne 25. 2.
2005, Klinični center Ljubljana razpisuje delovna mesta:
– strokovnih direktorjev:
– SPS Pediatrična klinika,
– SPS Nevrološka klinika,
– SPS Stomatološka klinika.
Za strokovnega direktorja strokovnoposlovne skupnosti lahko kandidira oseba,
ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
na medicinski fakulteti ali naziv višji
svetnik,
– da ima najmanj štiri leta delovnih
izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v
zdravstvu,
– da zna en svetovni jezik,
– da predloži program dela in razvoja
dejavnosti, ki jih opravlja strokovno-poslovna skupnost.
3. Na podlagi določb 24., 57. in 58. člena
Statuta Kliničnega centra Ljubljana in sklepa Sveta Kliničnega centra z dne 25. 2.
2005, Klinični center Ljubljana razpisuje delovno mesto:
– glavne medicinske sestre KC.
Za glavno medicinsko sestro KC lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je višja medicinska sestra z dodatnimi znanji s področja managementa in ali z
univerzitetno izobrazbo, ali medicinska sestra z visoko strokovno izobrazbo s področja
zdravstvene nege,
– da ima najmanj štiri leta delovnih
izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v
zdravstvu,
– da predloži program dela in razvoja
zdravstvene nege v KC,
– da zna en svetovni jezik.
4. Na podlagi določb 24. in 51. člena
Statuta Kliničnega centra Ljubljana in sklepa Sveta Kliničnega centra z dne 25. 2.
2005, Klinični center Ljubljana razpisuje
delovni mesti:

Stran

1964 /

Št.

23-24 / 11. 3. 2005

– predstojnika Kliničnega oddelka
za perinatologijo, SPS Ginekološka klinika,
– predstojnika Kliničnega oddelka
za plastično kirurgijo in opekline, SPS
Kirurška klinika.
Za predstojnika kliničnega oddelka lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da ima naziv visokošolskega učitelja
na medicinski fakulteti,
– da ima najmanj štiri leta delovnih
izkušenj na vodstvenem delovnem mestu
v zdravstvu,
– da zna en svetovni jezik,
– da predloži program dela in razvoja
kliničnega oddelka.
Izbrani kandidati/ke za razpisana delovna mesta bodo imenovani za mandatno
dobo štirih let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, skupaj s programom dela in
razvoja naj kandidati/ke pošljejo v roku 15
dni po objavi v Uradnem listu RS na naslov:
Klinični center Ljubljana, Kadrovska služba,
Bohoričeva ulica 28, 1525 Ljubljana. Na
ovojnici naj kandidati/ke navadejo za katero
razpisano delovno mesto kandidirajo.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni v 8
dneh po odločitvi pristojnega organa.
Klinični center Ljubljana
Št. 1102-10/2005/1
Ob-6851/05
Republika Slovenija, Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, objavlja prosti strokovno-tehnični
delovni mesti v Sektorju za informacijsko
infrastrukturo in tehnologijo, in sicer:
I. Programer aplikacij I (m/ž).
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – računalništvo, informatika ali druga
ustrezna smer,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj oziroma najmanj 5 let in 4 mesece, če ima
kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem,
– trimesečno poskusno delo.
II. Pripravnik (m/ž).
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba – računalništvo, informatika ali druga
ustrezna smer.
Kandidati morajo k svoji vlogi z življenjepisom, priložiti fotokopijo potrdila o izobrazbi.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto pod zaporedno številko I, bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s
trimesečnim poskusnim delom in polnim
delovnim časom.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto pod zaporedno številko II, bomo sklenili
pogodbo o zaposlitvi za določen čas, in sicer za čas opravljanja pripravništva in sicer
za osem mesecev, z možnostjo podaljšanja
delovnega razmerja, ter polnim delovnim
časom. Pravice in obveznosti se bodo določile glede na strokovno-tehnično delovno
mesto programer aplikacij III.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala
v poslovnih prostorih Statističnega urada
Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova 33, Ljubljana. Delo bosta opravljala v
Sektorju za statistično informacijsko infrastrukturo in tehnologijo.
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Nudimo vam delo v ustvarjalnem delovnem okolju in možnost nadaljnjega strokovnega usposabljanja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh po
objavi, na naslov: Statistični urad Republike
Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1102-10/2005/1.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem programskega paketa
Oracle,
– s poznavanjem tehnologije relacijskih
baz podatkov,
– z izkušnjami pri razvoju aplikacij v jezikih SQL, Pl-SQL ali Java,
– z osnovnim poznavanjem operacijskega sistema MS Windows in njegovega programskega okolja,
– višjo stopnjo znanja angleškega jezika.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidatov za strokovno usposabljanje in sposobnost komuniciranja, zanesljivost ter natančnost.
Vse prijavljene kandidate bomo o izbiri
pisno obvestili v osmih dneh po sklenitvi pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
Dodatne informacije lahko dobite pri
Karmen Kleindienst, na tel. 01/234-06-60.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 111-1/89
Ob-6873/05
Svet Centra za socialno delo Hrastnik
v skladu s 27. členom Statuta Centra za
socialno delo Hrastnik razpisuje delovno
mesto
direktor-ja/ice.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati pogoje iz 56. in 57. člena Zakona o socialnem
varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Ur.
l. RS, št. 36/04).
Mandat direktor-ja/ice traja 5 let.
Kandidati/ke naj pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in kratkim življenjepisom pošljejo v 8 dneh od dneva objave na
naslov: Center za socialno delo Hrastnik,
Log 9, 1430 Hrastnik, v zaprti kuverti s pripisom razpis za direktor-ja/ico zavoda.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet Centra za socialno delo Hrastnik
Št. 112-9/2005/1-0023048
Ob-6874/05
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in
prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02
– ZDT-B) ter v skladu z 20. in 22. členom
Uredbe o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
22/04), objavlja prosto delovno mesto:
svetovalec v sektorju za upravljanje
in nadzor navigacijskih služb zračnega
prometa (delovno mesto šifra 7).
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I. Javni uslužbenec na tem delovnem
mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu
svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,

ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
prometne smeri;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju
pri ustrezni izobraževalni instituciji, z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o večkratni
udeležbi na strokovnih srečanjih, na katerih
je kandidat aktivno uporabljal tuj jezik ali z
dokazilom o opravljenem izpitu iz tujega
jezika v okviru programa dodiplomskega
ali podiplomskega študija (fotokopija indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o osnovni ravni znanja angleškega jezika;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje).
Potrdili navedeni v šesti in sedmi alinei
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma
praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami in poznavanjem dela
na področju navigacijskih služb zračnega
prometa.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil
izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki
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bodo poslali formalno nepopolne prijave, v
izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer
jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a,
Ljubljana.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj URSCL, ne odpiraj – sklic na številko 112-9/2005/1-0023048«. 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 sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-4670 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-8510.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Št. 112-10/2005/1-0023048
Ob-6875/05
Ministrstvo za promet, Uprava RS za
civilno letalstvo, na podlagi 56. člena in
prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02
– ZDT-B) 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:
referent v sektorju za varovanje, olajšave, iskanje in reševanje ter prevoz nevarnega blaga (delovno mesto šifra 49).
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
referent III, referent II ali referent I. Javni
uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu referent III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj srednja izobrazba policijske
ali tehniško – varnostne smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– znanje dela z računalnikom;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– strokovni upravni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, pod pogo-
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jem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
pod pogojem, da bodo v skladu s 39. členom Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za
promet, Upravi RS za civilno letalstvo (št.
0110-3/2004/1-0023041 z dne 9. 9. 2004
ter nadaljnje spremembe in dopolnitve),
omenjeni izpit opravili v roku enega leta od
razporeditve na delovno mesto.
Osnovno znanje tujega jezika se izkazuje s potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji,
z dokazili o opravljenem večtedenskem
izobraževanju v tujem jeziku, s potrdili o
večkratni udeležbi na strokovnih srečanjih,
na katerih je kandidat aktivno uporabljal tuj
jezik ali z dokazilom o opravljenem izpitu iz
tujega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija (fotokopija
indeksa).
Kandidati morajo k vlogi priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
so razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o osnovni ravni znanja angleškega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku, ki ni starejše od enega meseca
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče);
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ni starejše od enega meseca (izdaja ga Ministrstvo
za pravosodje).
Potrdili, navedeni v sedmi in osmi alineji
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
v kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
in poznavanjem dela na področju varovanja
letališč in zrakoplovov, varovanja potnikov
in njihove prtljage in drugih vrst blaga.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati, ki bodo na podlagi predloženih dokazil
izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki
bodo poslali formalno nepopolne prijave, v
izbirni postopek ne bodo uvrščeni, o čemer
jim bo izdan sklep.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Delo se opravlja na sedežu Uprave
RS za civilno letalstvo, Kotnikova ulica 19/a,
Ljubljana.
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Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili na
naslov: Ministrstvo za promet, Langusova
ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »za javni
natečaj URSCL, ne odpiraj – sklic na številko 112-10/2005/1-0023048«. 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 sta odgovorni Marija Gregorič,
URSCL, tel. 01/473-46-70 in Nataša Bešter,
MZP, tel. 01/478-85-10.
Ministrstvo za promet
Uprava RS za civilno letalstvo
Ob-6876/05
Na podlagi 34. člena Statuta PK Psihiatrična klinika Ljubljana razpisuje prosto
delovno mesto
predstojnika/predstojnice strokovne
organizacijske enote Klinični oddelek
za mentalno zdravje.
Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj kot
specialist psihiater/specialistka psihiatrinja,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– pridobljen naziv visokošolskega učitelja psihiatrije ali višjega svetnika.
Kandidat/kandidatka mora vlogi predložiti program strokovnega dela in razvoja
organizacijske enote za obdobje njegovega/njenega mandata.
Mandat delavca/delavke traja štiri leta.
Po preteku te dobe je lahko ponovno imenovan/imenovana.
Prijave z dokazili v slovenskem jeziku
o izpolnjevanju vseh pogojev naj kandidat/kandidatka skupaj s pogramom dela
in razvoja pošlje v 15 dneh od dneva objave razpisa na naslov: Psihiatrična klinika, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, v
zaprti ovojnici, s pripisom: »Razpis predstojnika/predstojnico strokovne organizacijske enote Klinični oddelek za mentalno
zdravje«.
Kandidati/kandidatke bodo obveščeni/e
v zakonitem roku.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 111-31/05-0515
Ob-6877/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 3 prosta mesta okrajnih sodnikov
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
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Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-32/05-0515
Ob-6878/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96,
24/98, 48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-02-7/2005/1
Ob-6899/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za upravljanje
s sredstvi EU.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist ali univerzitetni
diplomirani ekonomist;
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj
(v primeru, da ima kandidat univerzitetno
izobrazbo se zahteva 5,3 mesecev delovnih izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani 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;
– potrdilo o znanju angleškega jezika (tj.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru programa dodiplomskega ali podiplomskega študija ali jezikovno izobraževanje pri
ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika ali opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna
udeležba na strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno uporabljali angleški jezik);
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima).
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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 upravljanje s sredstvi EU,
Oddelku Centralne ﬁnančne in pogodbene
enote, Ministrstva za ﬁnance, Beethovnova
11, Ljubljana, v nazivu svetovalec III. Delo
na tem delovnem mestu se lahko opravlja v
nazivu svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v osmih dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za ﬁnance, Služba za kadre in
organizacijo, p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za
javni natečaj št. 111-02-7/2005 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. 01/369-63-50 (Stanka Šinkovc).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Ob-6901/05
Upravna enota Škofja Loka, Poljanska
c. 2, Škofja Loka, objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
1. višji referent/višja referentka v Oddelku za upravne notranje zadeve.
Delovno mesto »višji referent « je uradniško delovno mesto in se lahko opravlja v
nazivu višji referent I, višji referent II ali višji
referent III.
Splošni pogoji, ki ji h morajo izpolnjevati
kandidati/kandidatke:
– 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 višja strokovna izobrazba
ekonomske ali upravne smeri,
– najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega upravnega izpita, 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,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,

– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih UE ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– opravljanje nalog povezanih z blagajniškim poslovanjem in vodenjem evidence
izdanega materiala,
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– opravljanje drugih nalog po nalogu
vodje oddelka ali načelnika UE.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s poznavanjem delovnega
področja prometa.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne
enote Škofja Loka, Poljanska. c. 2, Škofja
Loka.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna
enota Škofja Loka, Poljanska. c. 2, Škofja
Loka, z obvezno oznako na ovojnici: »za
javni natečaj – višji referent« v roku 8 dni
od objave.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri Maruši Bizovičar, tel.
04/511-24-39.
Upravna enota Škofja Loka
Št. 59/2005
Ob-6902/05
Upravna enota Škofja Loka, Poljanska
c. 2, Škofja Loka, objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
1. svetovalec/svetovalka v Oddelku
za kmetijstvo, gospodarstvo in regionalni
razvoj.
Delovno mesto »svetovalec« je uradniško delovno mesto in se lahko opravlja v
nazivu svetovalec I, svetovalec II ali svetovalec III.
Splošni pogoji, ki ji h morajo izpolnjevati
kandidati/kandidatke:
– 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:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne ali upravne smeri,
– najmanj osem mesecev ustreznih 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,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– vodenje postopkov denacionalizacije,
– samostojno oblikovanje zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– pomoč pri pripravi internih aktov in
drugih zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih nalog po nalogu
vodje oddelka ali načelnika UE.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
v državni upravi, s poznavanjem delovnega
področja denacionalizacije.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in petmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Upravne
enote Škofja Loka, Poljanska. c. 2, Škofja
Loka.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj na naslov: Upravna
enota Škofja Loka, Poljanska. c. 2, Škofja
Loka, z obvezno oznako na ovojnici: »za
javni natečaj – svetovalec« v roku 8 dni
od objave.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite pri Maruši Bizovičar, tel.
04/511-24-39.
Upravna enota Škofja Loka
Ob-7019/05
Upravni odbor Politehnike Nova Gorica
razpisuje mesto:
predstojnika, ki je strokovni vodja Politehnike Nova Gorica.
Kandidati morajo imeti doktorat znanosti, naziv visokošolskega učitelja in morajo
biti uveljavljeni raziskovalci na področju dejavnosti Politehnike Nova Gorica ter imeti
organizacijske in vodstvene sposobnosti.

Št.

Mandat predstojnika je štiri leta.
Pisne izjave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev, naj kandidati pošljejo v roku
15 dni od dneva objave na naslov: Politehnika Nova Gorica, Vipavska 13, p.p. 301,
5001 Nova Gorica s pripisom za razpis.
Politehnika Nova Gorica
Ob-7024/05
Občina Hrastnik na podlagi 56. in 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02) ter v skladu z 22.,
23. in 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za okolje in prostor.
Delovno mesto višji svetovalec za okolje
in prostor v občinski upravi Občine Hrastnik
se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec
III in višji svetovalec II.
Opis dela: opravljanje zahtevnejših del
in nalog s področja urejanja prostora.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univ. izobrazba gradbene smeri ali
smeri arhitektura,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne
uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– računalniška znanja,
– 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 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Kandidat, ki nima ustreznega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, mora izpite opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja oziroma razporeditve.
Kandidati morajo k vlogi priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna dobe,
– fotokopija potrdila o opravljenih zahtevni strokovnih izpitih,
– 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 o tem, da zoper kandidate ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji
alineji prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko
nadomesti pisna izjava kandidata, potrdili
pa bo izbrani kandidat moral predložiti pred
imenovanjem v naziv. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
s področja urejanja prostora.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Hrastnik.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delo-
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vnim časom ter poskusnim delom tri mesece.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj: višji svetovalec za okolje in prostor.
Ne odpiraj«, na naslov: Občina Hrastnik,
Oddelek za splošne zadeve, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, v roku 15 dni od dne
te objave.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v toku 60 dni od dne te objave.
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 oseba Tomaž Sihur,
tel. 03/56-54-371, ali Andreja Pavlič Udovč,
na tel. 03/56-54-385.
Občina Hrastnik
Su 2105/2005
Ob-7025/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9,
6000 Koper, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja pravosodna svetovalka (strokovni(a) sodelavec(ka)).
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska 9, 6000 Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in
višji pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta
so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– aktivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo diplome pravne fakultete,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– dokazilo o delovnih izkušnjah, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi takšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
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Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega sodišča v Kopru, tel. 05/66-83-356.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 11001-003/2005
Ob-7034/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka 109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 in 2/04)
Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2,
4220 Škofja Loka objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v oddelku za družbene dejavnosti.
V natečaju uporabljeni izrazi zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati,
ki so se v času študija ukvarjali in poznajo
delo na področju proračuna in planiranja
ter analiz.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, 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.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu pripravnika, ki se opravlja v
uradniškem nazivu svetovalec III, v prostorih Občinske uprave Škofja Loka, Mestni trg
15, 4220 Škofja Loka.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Škofja Loka, Poljanska cesta 2, 4220Škofja Loka in z obvezno
oznako na ovojnici: "Prijava na razpis – pripravnik-ekon." 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 roku 30 dni po izteku natečaja. O izbiri
pripravnika bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso
bili izbrani.
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Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – predvidoma za
10 mesecev za usposabljanje za opravljanje državnega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna višja svetovalka
II za splošne zadeve Marija Božič, zaposlena v Občinski upravi Škofja Loka, tel.
04/511-23-15.
Občina Škofja Loka
Št. 2732-10-111/5-05
Ob-7038/05
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija objavlja prosta delovna mesta v upravi
uniformirane policije, Policijskem orkestru,
in sicer:
policijski inšpektor – solist II (m/ž).
Izvaja se v uradniških nazivih: policijski
inšpektor III, II in I (3 delovna mesta – igranje na bariton, klarinet in trobento).
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba glasbene smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku),
– dostop do tajnih podatkov stopnje "zaupno".
Poleg tega morajo kandidati/ke za zasedbo prostih delovnih mest izpolnjevati še
posebne pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in 67. členu Zakona
o policiji (Ur. l. RS, 110/03-UPB1, 50/04).
Opis del in nalog:
– igranje enega izmed solističnih partov,
– izvajanje solističnih del skladb,
– sodelovanje v zasedbi orkestra, ki jo
odredi dirigent,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Kandidati, ki bodo izpolnjevali formalne
pogoje, bodo v okviru izbirnega postopka
vabljeni na avdicijo. Pred tem bodo prejeli
notni material, na podlagi katerega se bodo
lahko pripravili na avdicijo.
Z javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati morajo prijavi, poleg kratkega
življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi,
delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo
o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od
3 mesecev in potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (pridobiti na pristojnem sodišču),
v 10 dneh od objave na naslov: MNZ – Policija, Urad za organizacijo in kadre, 1501
Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 60 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije dobite pri Janezu Kukcu,
tel. 01/519-30-56.
Ministrstvo za notranje zadeve –
Policija
Št. 2732-10-111/5-05
Ob-7039/05
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
objavlja javni natečaj za zasedbo uradni-

škega delovnega mesta v Policijski upravi
Koper, službi za operativno podporo:
vodja službe (m/ž)
(izvaja se v uradniških nazivih: višji policijski inšpektor III in II).
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, pravne, varstvoslovne ali
tehnične smeri,
– najmanj 5 let izkušenj (za kandidate z
univerzitetno izobrazbo najmanj 3 leta in 4
mesece izkušenj),
– dostop do tajnih podatkov stopnje "tajno",
– državni izpit iz javne uprave (kolikor izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku).
Poleg tega morajo kandidati izpolnjevati
še posebne pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) in 67. členu Zakona
o policiji (Ur. l. RS, št. 102/04-UPB2).
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami s področja:
– informatike in telekomunikacij,
– izvajanja javnih naročil,
– ﬁnančnega poslovanja v državni
upravi.
Opis del in nalog:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela službe,
– opravljanje najzahtevnejših nalog z
delovnega področja službe,
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,
– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Z javnim uslužbencem bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Sedež delovnega
mesta je v Kopru.
Kandidati morajo prijavi, poleg kratkega
življenjepisa, priložiti dokazilo o izobrazbi,
delovnih izkušnjah, državljanstvu, potrdilo
o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od
3 mesecev in potrdilo, da niso v kazenskem
postopku (pridobiti na pristojnem sodišču),
v 8 dneh od objave na naslov: MNZ – Policija, Urad za organizacijo in kadre, 1501
Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 60 dneh po preteku razpisnega roka. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Vojku
Živcu, tel. 05/667-12-11.
Ministrstvo za notranje zadeve –
Policija
Ob-7132/05
Republika Slovenija Državni zbor, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za naslednje prosto uradniško delovno mesto na položaju v Zakonodajno-pravni službi:
vodja službe, ki se opravlja v nazivu
višji sekretar.
Opis del in nalog:
– predstavlja Zakonodajno-pravno službo, vodi in koordinira delo med strokovnimi
področji v službi ter skrbi za enotno prakso
pri oblikovanju mnenj te službe;
– organizira, razporeja in usmerja delo
uradnikov v Zakonodajno-pravni službi
pri izpolnjevanju nalog službe, določenih

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
s poslovnikom Državnega zbora ali dodeljenih s strani predsednika Državnega
zbora, predsednikov delovnih teles in generalnega sekretarja Državnega zbora, v
zvezi z izvrševanjem pristojnosti Državnega zbora;
– spremlja seje Državnega zbora in delovnih teles ter skrbi za pravno podporo pri
njihovem delu;
– pripravlja ali sodeluje pri pripravi najzahtevnejših mnenj Zakonodajno-pravne
službe, izvirnikov sprejetih aktov Državnega
zbora ter prečiščenih besedil zakonov;
– zagotavlja pogoje za tekoče in učinkovito delo Zakonodajno-pravne službe.
Zahtevani pogoji in znanja (poleg splošnih pogojev):
– najmanj 16 let delovnih izkušenj,
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit ali magisterij
pravnih znanosti,
– vodstvene, komunikacijske in organizacijske sposobnosti,
– aktivno znanje 1 svetovnega jezika,
– delo z računalnikom.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti tudi naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnih
mest:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo dokazila, iz katerega je razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma državnem
izpitu iz javne uprave,
– izjavo kandidata ali potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– izjavo kandidata ali potrdilo krajevno
pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek,
– fotokopije dokazil o aktivnem znanju
(višja raven) tujega jezika.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo
se bo opravljalo v uradnih prostorih organa.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. V izbirni
postopek bodo uvrščeni le tisti kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje. 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 se
bo z izbranim kandidatom sklenila pogodba
o zaposlitvi.
Kandidati za objavljeno prosto delovno
mesto pošljejo pisne prijave s potrebnimi
dokazili na naslov: Državni zbor Republike
Slovenije, Oddelek za organizacijo in kadre,
p.p. 636 1001 Ljubljana, s pripisom "Prijava
na javni natečaj za vodjo Zakonodajno-pravne službe", v 15 dneh od dneva objave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je dosegljiva Sonja Nahtigal na tel.
01/478-94-66.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Republika Slovenija
Državni zbor

Št.

Druge objave
Št. 031-2/2002/58-0007118
Ob-6694/05
Na podlagi 18. člena Pravilnika o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga
v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 82/02,
92/03, 129/03 in 11/04) Ministrstvo za promet objavlja
seznam
kritičnih dovolilnic za mednarodni
prevoz blaga v cestnem prometu:
1. Bosna in Hercegovina: 070/11 – prevoz za tretje države, brez tranzita SLO;
2. Belorusija:
– 112/01 – univerzalna,
– 112/09 – bilateralno/tranzitna,
– 112/11– prevoz za tretje države.
3. Hrvaška: 191/11 – prevoz za tretje
države;
4. Rusija: 643/11 – prevoz za tretje države;
5. Srbija in Črna Gora: 891/11 – prevoz
za tretje države.
6. CEMT dovolilnice: vse vrste CEMT
dovolilnic.
Navedene dovolilnice veljajo za kritične
do objave novega seznama kritičnih dovolilnic.
Ministrstvo za promet
Št. 165-5/2005
Ob-6909/05
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13,
Ljubljana, na podlagi 12. člena Zakona o
raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 96/02) ter skladno s 5. členom
Pravilnika o usposabljanju in ﬁnanciranju
mladih raziskovalcev v raziskovalnih organizacijah (Uradni list RS, št. 12/05 – v nadaljnjem besedilu: pravilnik) objavlja
javni poziv
za predlaganje mentorjev*, ki bi v letu
2005 usposabljali mlade raziskovalce
na posameznih raziskovalnih področjih
1. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) poziva raziskovalne organizacije, vpisane v evidenco raziskovalnih
organizacij pri agenciji in s statusno obliko
zavod (v nadaljnjem besedilu: organizacije), da predlagajo kandidate za mentorje,
ki bi na posameznih izbranih raziskovalnih
področjih usposabljali mlade raziskovalce
v letu 2005.
Kandidati za mentorje, zaposleni v organizaciji iz prvega odstavka te točke, se lahko prijavijo tudi sami.
Izbor mentorjev bo izveden po postopku in na način kot ga določa pravilnik. O
izboru mentorjev bo odločil Upravni odbor
agencije.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za mentorje mladim raziskovalcem:
– da so v delovnem razmerju v raziskovalni organizaciji, v kateri bo potekalo
raziskovalno usposabljanje mladega raziskovalca;
– da izpolnjujejo pogoje za vodjo temeljnega raziskovalnega projekta;
– da sodelujejo v raziskovalnem programu ali vsaj enem raziskovalno-razvojnem
projektu, ki ga soﬁnancira agencija.
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3. Mentorji ne morejo usposabljati več
kot tri mlade raziskovalce hkrati (upoštevajo se tudi mladi raziskovalci, ki jim status
miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba iztekla, niso pa še uspešno zaključili programa
– zadnji pogoj se upošteva še dve leti po, s
pogodbo zahtevanem zaključku programa
usposabljanja).
4. Merila za ocenjevanje kandidatov za
mentorje so:
– število objavljenih znanstvenih člankov
v zadnjih 5 letih;
– znanstvena odmevnost objavljenih del
(citati);
– povezanost raziskovalnega dela z
uporabniki;
– odobreni mednarodni projekti;
– odobreno število mladih raziskovalcev
v obdobju zadnjih 10 let;
– število uspešno zaključenih usposabljanj (z magisterijem, z doktoratom) v obdobju zadnjih 10 let;
– število mladih raziskovalcev v ﬁnanciranju.
Vrednotenje meril za ocenjevanje je
opredeljeno v obrazcu »Ocenjevalni list
kandidata za mentorja mlademu raziskovalcu«, ki je objavljen na spletni strani agencije
(http://www.arrs.si).
5. Prijava na javni poziv mora vsebovati
izpolnjen prijavni obrazec (ARRS-MR/prijava-02/2005) in samostojne priloge:
– seznam projektov, odobrenih v obdobju zadnjih 5 let, v katerih je kandidat za
mentorja vodja ali koordinator projekta in jih
ni ﬁnancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije oziroma
ministrstvo, pristojno za znanost. Obvezno
navedite: šifro, naslov projekta, v katero kategorijo sodi projekt (npr.: aplikativni, CRP,
mednarodni, industrijski, razvojni), odobrena sredstva projekta izražena v FTE/letno
in čas trajanja projekta;
– seznam mladih raziskovalcev, ki so se
usposabljali pod mentorstvom kandidata in
so v obdobju zadnjih 10 let zaključili usposabljanje in se zaposlili izven raziskovalne
organizacije. (Obvezno navedite: šifro, priimek in ime mladega raziskovalca, naziv
organizacije, kjer je trenutno zaposlen.);
– podatke o številu citatov (brez avtocitatov) za obdobje zadnjih 5 let.
Prijavo in samostojne priloge je treba
obvezno poslati v dveh izvodih, od tega en
izvod v tiskani obliki in en izvod v elektronski obliki na naslov: poziv-mr@arrs.si.
6. a) Pisne prijave morajo, ne glede
na način prenosa pošiljke, prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, najkasneje do vključno
4. aprila 2005 do 12. ure.
Prijave v elektronski obliki pa morajo prispeti na naslov: poziv-mr@arrs.si, najkasneje do vključno 4. aprila 2005 do 12. ure.
b) Opremljenost prijave
Pisne prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: "Ne odpiraj – prijava
na javni poziv za kandidata za mentorje
mladim raziskovalcem",
– naslov agencije,
– naslov prijavitelja.
7. Prijave bo odprla Komisija za odpiranje prijav.
8. Agencija bo o izboru mentorjev za
mlade raziskovalce obvestila raziskovalne
organizacije, pri katerih so mentorji v delovnem razmerju.
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9. Prijavni obrazec za kandidata za mentorja lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 7. do 16. ure na recepciji Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana ali na
spletni strani agencije http//www.arrs.si.
10. Vse dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko zainteresirani
dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije na tel.
01/478-46-59; 01/478-46-60; 01/478-46-61
in 01/478-46-10.
V javnem pozivu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-6752/05
Na podlagi 10. člena Pravilnika o ﬁnanciranju kmetijstva v Občini Litija (Uradni list
RS, št. 40/02 in 92/02), Občina Litija izdaja
naslednji
javni poziv
za soﬁnanciranje stroškov organizacije
zbiranja mleka v letih 2005 in 2006
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
poziva: v Odloku o proračunu Občine Litija
za leto 2005 in Odloku o proračunu Občine
Litija za leto 2006 (Uradni list RS, št. 19/05),
so v okviru postavke "Subvencioniranje prevoza mleka", zagotovljena sredstva za soﬁnanciranje stroškov organizacije zbiranja
mleka, v višini 8,000.000 SIT za posamezno leto.
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je soﬁnanciranje stroškov organizacije zbiranja mleka iz
območja Občine Litija.
Upravičenci do subvencije so kmetje iz
območja Občine Litija, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mleka.
Občina Litija sklene, na podlagi objavljenega javnega poziva, z izbranim ponudnikom za prevoz mleka za posamezno območje, pogodbo za subvencioniranje prevoza mleka. Upravičenci so v skladu s Pravilnikom o ﬁnanciranju kmetijstva v Občini
Litija, upravičeni do subvencije za obdobje
od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2006.
Višina subvencije se določi v pogodbi
glede na razpoložljiva proračunska sredstva v absolutnem znesku 1,5 SIT/liter prevoženega mleka.
3. Pogoj za pridobitev sredstev: na javni
poziv se v imenu upravičencev prijavi organizator prevoza mleka. Upravičenci – kmetje morajo izpolnjevati pogoj, da imajo stalno
bivališče na območju Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Organizator prevoza mleka v imenu
upravičencev vloži vlogo za pridobitev subvencije. V vlogi organizator prevoza mleka
navede ime, priimek in naslov upravičencev
z navedbo območij (kraji), kjer bo opravljal
prevoze mleka in jih dovažal v skupno zbiralnico. Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– izjava organizatorja prevoza mleka, da
odkupa mleka na navedenem območju ne
organizirajo mlekarne,
– število kilometrov, ki jih bo prevoznik
za upravičence dnevno opravil,
– količina dnevno prevoženega mleka,
– obračun mesečno že nastalih stroškov
prevoza mleka od januarja do marca 2005
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ter predračun stroškov prevoza mleka za
obdobje april 2005 – december 2006.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnaval pristojni
oddelek Občinske uprave občine Litija ob
pridobitvi mnenja odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo. Z izbranim ponudnikom prevoza mleka za posamezno področje bo Občina Litija sklenila pogodbo za subvencioniranje stroškov organizacije zbiranja mleka.
Pristojni oddelek ima od posameznega
organizatorja prevoza mleka pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje
upravičenosti in izpolnjevanje pogojev za
pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Organizatorji prevoza mleka, katere pristojni oddelek ne bo izbral za prevoz mleka,
bodo o tem pisno obveščeni v roku 60 dni
po izteku pozivnega roka.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 15. 4. 2005.
Organizatorji prevoza mleka lahko vloge
oddajo v tajništvu Občine Litija, soba 44 (II.
nadstropje) ali pa jih pošljejo priporočeno
po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na
hrbtni strani ovojnice z naslovom pošiljatelja
in na prednji strani ovojnice z označbo "Ne
odpiraj – Javni poziv soﬁnanciranje stroškov organizacije zbiranja mleka 2005 in
2006", na naslov: Občina Litija, Jerebova
14, 1270 Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
in v roku iz 6. točke tega poziva, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
Ob-6753/05
Na podlagi 7. člena Pravilnika o ﬁnanciranju kmetijstva v Občini Litija (Uradni list
RS, št. 40/02 in 92/02), Občina Litija izdaja
naslednji
javni poziv
za soﬁnanciranje rednih programov
organizacij in društev s področja
kmetijstva ter soﬁnanciranje
posameznih aktivnosti društev v letu
2005
1. Razpisana sredstva – znesek javnega
poziva: v Odloku o proračunu Občine Litija
za leto 2005 (Uradni list RS, št. 19/05),
so v okviru postavke "Kmetijsko svetovalna
služba in kmetijska društva", zagotovljena
sredstva za soﬁnanciranje rednih programov organizacij in društev s področja kmetijstva ter soﬁnanciranje posameznih aktivnosti društev, v višini 3,500.000 SIT.
2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je soﬁnanciranje rednih programov organizacij in društev
s področja kmetijstva ter soﬁnanciranje posameznih aktivnosti društev v letu 2005.
Upravičenci do sredstev so organizacije in društva s področja kmetijstva, ki poleg zahtevane dokumentacije izpolnjujejo
3. točko tega javnega poziva.
Občina Litija, na podlagi objavljenega
javnega poziva, izda sklep o določitvi višine
odobrenih sredstev. Upravičenci so v skladu s Pravilnikom o ﬁnanciranju kmetijstva
v Občini Litija, upravičeni do sredstev za
aktivnosti, izvedene v letu 2005, in sicer za
redno dejavnost na podlagi poročila o delu
prijavitelja v preteklem letu in na podlagi
programa dela za tekoče leto, za posamez-

ne aktivnosti pa do 30% upravičenih stroškov ﬁnančno ovrednotenega programa.
3. Pogoj za pridobitev sredstev
Na javni poziv se prijavijo organizacije in
društva s področja kmetijstva, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
– sedež na območju Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je več
kot polovica registriranih članov društva iz
območja Občine Litija,
– sedež izven Občine Litija, če je aktivnost društva usmerjena na območje Občine
Litija in je v interesu Občine Litija.
4. Potrebna dokumentacija
Prijavitelji oddajo vlogo za pridobitev
sredstev. V vlogi, ki mora biti opremljena z
datumom, podpisana in žigosana, prijavitelj
navede: naziv oziroma ime organizacije ali
društva, sedež, funkcijo – ime in priimek
odgovorne osebe, telefonsko številko ali
številko mobitela, davčno številko, navesti
– zavezanec za DDV (da/ne), številko transakcijskega računa.
Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila in dokumentacija:
– izpisek iz sodnega registra za organizacije oziroma dokazilo o registraciji za
društva,
– seznam članov društva iz Občine Litija,
– poročilo o delu v preteklem letu,
– letni ﬁnančno ovrednoten program
dela.
Kolikor želi prijavitelj pridobiti sredstva
za posamezne aktivnosti, mora poleg programa dela podrobneje obrazložiti te aktivnosti.
5. Način obravnave vlog
Prispele vloge bo obravnaval pristojni
oddelek Občinske uprave občine Litija ob
pridobitvi mnenja odbora za kmetijstvo in
gozdarstvo. Izbranim organizacijam oziroma društvom bo izdan sklep o določitvi
višine sredstev z navedbo potrebne dokumentacije za realizacijo nakazila odobrenih
sredstev.
Pristojni oddelek ima od posameznega
prijavitelja pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, v kolikor
je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti
in izpolnjevanje pogojev za pridobitev posameznih proračunskih sredstev.
Nejasne in nepopolne vloge se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Organizacije oziroma društva, katere
pristojni oddelek ne bo izbral za dodelitev
sredstev, bodo o tem pisno obveščeni v
roku 60 dni po izteku pozivnega roka.
Kolikor bi se pri posameznem upravičencu pokazala nenamenska poraba sredstev,
jih je dolžan na prvi poziv vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
6. Način in rok za dostavo vlog
Rok za dostavo vlog je do 15. 4. 2005.
Prijavitelji lahko vloge oddajo v tajništvu
Občine Litija, soba 44 (II. nadstropje) ali
pa jih pošljejo priporočeno po pošti, v zaprtih ovojnicah, opremljene na hrbtni strani
ovojnice z naslovom prijavitelja in na prednji
strani ovojnice z označbo "Ne odpiraj – Javni poziv za soﬁnanciranje rednih programov
organizacij in društev s področja kmetijstva
ter soﬁnanciranje posameznih aktivnosti
društev v letu 2005" na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija.
Vloge, ki ne bodo dostavljene na način
in v roku iz 6. točke tega poziva, se ne bodo
obravnavale in se bodo s sklepom zavrgle.
Občina Litija
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Ob-7015/05

Letni program
ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine
Tišina za leto 2005
I. Uvod
Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti Občine Tišina za leto 2005 (v nadaljevanju: program kulture) je pripravljen na
podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju letnega
progama ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Tišina (Ur. l. RS, št. 18/05, v nadaljevanju: pravilnik) ter proračuna Občine
Tišina za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 18/05).
Program kulture Občine Tišina za leto
2005 določa:
– dejavnosti, ki se soﬁnancirajo iz sredstev proračuna Občine Tišina za leto 2005,
– vsebine, ki se soﬁnancirajo iz sredstev
proračuna Občine Tišina in
– obseg sredstev, ki se zagotavljajo za
soﬁnanciranje izvajanja posamezne dejavnosti iz sredstev proračuna Občine Tišina
za leto 2005.
II. Dejavnosti, ki se soﬁnacirajo iz sredstev proračuna Občine Tišina za leto 2005
Iz sredstev proračuna Občine Tišina za
leto 2005 se soﬁnancirajo naslednje dejavnosti programa kulture:
1. pevska dejavnost,
2. gledališka dejavnost,
3. folklorna dejavnost,
4. likovna dejavnost,
5. literarna dejavnost.
III. Vsebine, ki se soﬁnacirajo iz sredstev
proračuna Občine Tišina za leto 2005
1. Pevska dejavnost
Izvajanje programa obsega:
– priprave pevskih skupin in pevskih
zborov iz Občine Tišina za javne nastope,
– javne nastope pevskih skupin in pevskih zborov iz Občine Tišina na območju
Občine Tišina,
– javne nastope pevskih skupin in pevskih zborov iz Občine Tišina izven območja
Občine Tišina,
– javne nastope pevskih skupin in pevskih zborov iz Občine Tišina izven območja
Republike Slovenije,
– organizacija gostovanj pevskih skupin
in pevskih zborov, ki niso z območja Občine Tišina,
– strokovno izobraževanje kadrov (zborovodij) pevskih skupin in pevskih zborov iz
Občine Tišina,
– nabavo in vzdrževanje opreme, ki je
potrebna za izvajanje programa kulture.
2. Gledališka dejavnost
Izvajanje programa obsega:
– priprave gledaliških skupin iz Občine
Tišina za javne nastope,
– javne nastope gledaliških skupin iz
Občine Tišina na območju Občine Tišina,
– javne nastope gledaliških skupin iz Občine Tišina izven območja Občine Tišina,
– javne nastope gledaliških skupin iz
Občine Tišina izven območja Republike
Slovenije,
– organizacija gostovanj gledaliških skupin, ki niso z območja Občine Tišina,
– strokovno izobraževanje kadrov (režiserjev) iz Občine Tišina,
– nabavo in vzdrževanje opreme, ki je
potrebna za izvajanje programa kulture.
3. Folklorna dejavnost
Izvajanje programa obsega:
– priprave folklornih skupin iz Občine Tišina za javne nastope,
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– javne nastope folklornih skupin iz Občine Tišina na območju Občine Tišina,
– javne nastope folklornih skupin iz Občine Tišina izven območja Občine Tišina,
– javne nastope folklornih skupin iz Občine Tišina izven območja Republike Slovenije,
– organizacija gostovanj folklornih skupin, ki niso z območja Občine Tišina,
– strokovno izobraževanje kadrov iz Občine Tišina,
– nabavo in vzdrževanje opreme, ki je
potrebna za izvajanje programa kulture.
4. Likovna dejavnost
Izvajanje programa obsega:
– likovno ustvarjanje v naravi (likovna
kolonija),
– razstava likovnih del likovne kolonije,
– razstave likovnih del likovnih ustvarjalcev iz Občine Tišina na območju Občine
Tišina,
– razstave likovnih del likovnih ustvarjalcev iz Občine Tišina izven območja Občine Tišina,
– razstava likovnih del likovnih ustvarjalcev iz Občine Tišina izven območja Republike Slovenije,
– organizacija razstav likovnih ustvarjalcev, ki niso z območja Občine Tišina,
– nabavo opreme za likovno kolonijo.
5. Literarna dejavnost
Izvajanje programa obsega:
– javne nastope avtorjev iz Občine Tišina na območju Občine Tišina,
– javne nastope avtorjev iz Občine Tišina izven območja Občine Tišina,
– javne nastope avtorjev iz Občine Tišina izven območja Republike Slovenije,
– organizacija gostovanj avtorjev, ki niso
z območja Občine Tišina,
– založniška dejavnost na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti.
IV. Obseg sredstev, ki se zagotavljajo za
soﬁnanciranje izvajanja posamezne dejavnosti iz sredstev proračuna Občine Tišina
za leto 2005
Za izvajanje programa kulture iz predhodne točke tega programa se izvajalcem
v proračunu Občine Tišina za leto 2005,
zagotavlja 1,450.000 SIT, po naslednjem
razdelilniku:
– izvajanje programa kulture v društvih:
800.000 SIT,
– izvajanje programa kulture na osnovni
šoli: 650.000 SIT.
Občina Tišina
Št. 032-6/05

Ob-7016/05

Letni program športa
Občine Tišina za leto 2005
I. Uvod
Letni program športa Občine Tišina za
leto 2005 (v nadaljevanju: program športa)
je pripravljen na podlagi Pravilnika o soﬁnanciranju letnega progama športa v Občini
Tišina (Ur. l. RS, št. 18/04, v nadaljevanju:
pravilnik) ter proračuna Občine Tišina za
leto 2005 (Ur. l. RS, št. 18/05).
Program športa Občine Tišina za leto
2005 določa:
– programe športa po posameznih vsebinah, ki se soﬁnancirajo iz sredstev proračuna Občine Tišina za leto 2005, na podlagi
Pravilnika o soﬁnanciranju letnega programa športa v Občini Tišina,
– obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za
njegovo uresničevanje in
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– obseg sredstev, ki se zagotavljajo za
soﬁnanciranje izvajanja programa športa,
na podlagi Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 18/05).
II. Programi športa po posameznih vsebinah, ki se soﬁnancirajo iz sredstev proračuna Občine Tišina za leto 2005
Iz sredstev proračuna Občine Tišina za
leto 2005 se soﬁnancirajo naslednje vsebine programa športa:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
otrok;
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok;
3. športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
4. športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport;
5. kakovostni šport;
6. športna rekreacija odraslih;
7. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
8. izgradnja in vzdrževanje športnih objektov;
9. športne prireditve;
10. priznanja in nagrade športnikom in
športnim organizacijam.
III. Obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih
za uresničevanje programa športa Občine
Tišina v letu 2005
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok je dejavnost otrok v starosti od rojstva do vstopa v šolo, ki so prostovoljno
vključeni v programe športa in skozi igro
spoznavajo posamezne elemente športa ter
kasnejše gibalne dejavnosti.
Programi športa, ki se soﬁnancirajo:
– Zlati sonček,
– Naučimo se plavati,
– Ciciban planinec in
– drugi 60-urni programi vadbe.
Občina Tišina soﬁnancira propagandno
gradivo (knjižice z nalepkami, priročnike,
diplome, medalje), strokovni kader, najem
objekta 60 ur za skupino v kateri je največ
20 otrok ter del (največ do 70%) materialnih
stroškov za udeležbo na medobčinskih, regijskih ter republiških tekmovanjih (prevozi,
prijavnine, prehrana in bivanje).
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok
Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok je dejavnost otrok od 6. do 15. leta
starosti, ki so prostovoljno vključeni v programe športa.
Programi športa, ki se soﬁnancirajo:
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati in
– organizacija ter izpeljava občinskih
šolskih športnih tekmovanj,
– drugi 80 urni programi vadbe.
Občina Tišina soﬁnancira propagandno
gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome, medalje), organizacija in izpeljava
občinskih šolskih tekmovanj, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na
skupino, v kateri je največ 10 otrok, 80-urnih
programov na skupino, v kateri je največ 20
otrok ter najem objekta.
Občina Tišina lahko soﬁnancira tudi del
materialnih stroškov (največ do 70%) za
udeležbo na medobčinskih, regijskih ter republiških tekmovanjih (prevozi, prijavnine,
prehrana in bivanje).
3. Športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
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V programe športne vzgoje otrok,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
se vključujejo otroci od 6. do 11. leta in od
11. do 15. leta starosti, ki imajo interes in
sposobnosti, da bi lahko postali vrhunski
športniki.
Programi športa, ki se soﬁnancirajo:
– cicibani in cicibanke, do 240 urni programi,
– mlajši dečki in deklice, od 240 do 400
urni programi ter
– starejši dečki in deklice, od 300 do 800
urni programi.
Občina Tišina soﬁnancira najem objekta,
strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti ter
nezgodno zavarovanje, na podlagi točkovnega sistema za razvrščanje izvajalcev kakovostnega in vrhunskega športa, ki temeljijo na razširjenosti športne panoge (13. člen,
točka 2.1. pravilnika) in kakovosti športnih
dosežkov (14. člen, točka 2.1 pravilnika).
4. Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport
Programi športne vzgoje mladine,
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov,
ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v
mednarodnem merilu.
Programi športa, ki se soﬁnancirajo:
– mlajši mladinci in mladinke, do 700
urni programi,
– starejši mladinci in mladinke, do 1.100
urni programi.
Občina Tišina soﬁnancira najem objekta
ter strokovni kader za izvedbo programov,
na podlagi točkovnega sistema za razvrščanje izvajalcev kakovostnega in vrhunskega
športa, ki temeljijo na razširjenosti športne
panoge (13. člen, točka 2.2. pravilnika) in
kakovosti športnih dosežkov (14. člen, točka 2.2. pravilnika).
5. Kakovostni in vrhunski šport odraslih
V kakovostni šport sodijo priprave in
športna tekmovanja ekip ter posameznikov,
registriranih športnikov, članov nacionalnih
panožnih športnih zvez, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne
rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben
dejavnik razvoja športa.
V okviru teh programov gre za nastope
na uradnih tekmovanjih panožnih športnih
zvez do naslova državnega prvaka.
Programi športa, ki se soﬁnancirajo:
– 320-urni programi.
Občina Tišina soﬁnancira strokovni kader ter najemnino objekta za kategorije članov in članic, na podlagi točkovnega sistema za razvrščanje izvajalcev kakovostnega
in vrhunskega športa, ki temeljijo na razširjenosti športne panoge (13. člen, točka
2.3. in 2.4. pravilnika) in kakovosti športnih
dosežkov (14. člen, točka 2.3., 2.4. in 2.5.
pravilnika).
6. Športna rekreacija odraslih
V programe športne rekreacije odraslih
so vključeni občani, s ciljem ohranjati in
izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati življenje, zmanjševati negativne
posledice današnjega načina življenja in
dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti. To so programi za aktivno, koristno in
prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa.
Programi športa, ki se soﬁnancirajo:
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– 80-urni programi športne vadbe.
Občina Tišina soﬁnancira (strokovni kader) in najem objekta za izvedbo 80 – urnega programa za skupino, ki šteje 20 in
več članov, v različnih športnih panogah, na
podlagi točkovnega sistema.
Za skupine nad 65 let starosti se soﬁnancira tudi strokovni kader.
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
Razvoja športa in športnih programov ni
brez strokovnih kadrov, zato se v te programe vključujejo amaterski športni delavci, ki
delajo v javnih zavodih, športnih društvih in
njihovih zvezah ter drugih institucijah, katerih primarna dejavnost je šport.
Občina Tišina soﬁnancira programe izvajalcev za pridobitev potrebnega strokovnega znanja za pridobitev trenerske licence,
po veriﬁciranih programih v višini največ do
50% upravičenih stroškov (prevozni stroški,
kotizacija in prehrana).
Vsak vlagatelj lahko vloži prijavo samo
za enega kandidata.
8. Izgradnja in vzdrževanje športnih objektov
Za potrebe izvajanja programov športa
se izgrajujejo novi športni objekti, obstoječim pa se namenjajo sredstva za tekoče
vzdrževanje.
Občina Tišina soﬁnancira stroške vzdrževanja športnih objektov izvajalcem kakovostnega in vrhunskega športa, največ do
višine 70%, upravičenih stroškov (košnja
trave, valjanje igrišča, ogrevanje prostorov,
električna energija,…).
Sredstva za soﬁnanciranje izgradnje
športnih objektov se zagotavljajo na podlagi
sklepa občinskega sveta Občine Tišina.
9. Športne prireditve
Športne prireditve so organizirana športna srečanja in športna tekmovanja.
Občina Tišina soﬁnancira organizatorjem
pripravo in izvedbo tekmovanj, na podlagi
točkovnega sistema iz 20. člena pravilnika.
10. Priznanja in nagrade športnikom in
športnim organizacijam
Za izredne športne dosežke na področju
tekmovalnega športa Občina Tišina zaslužnim posameznikom in športnim organizacijam podeljuje naslov »naj športnik, naj
športnica in naj športna ekipa Občine Tišina ter perspektivni športniki in perspektivne
športnice Občine Tišina«.
Občina Tišina ﬁnancira nakup priznanj in
diplom ter organizira zaključno prireditev.
IV. Obseg sredstev, ki se zagotavljajo
za soﬁnanciranje izvajanja programa športa
Občine Tišina za leto 2005
Za izvajanje programa iz predhodne točke tega programa se izvajalcem v proračunu občine Tišina za leto 2005, zagotavlja
8,925.000 SIT, po naslednjem razdelilniku:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok in interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok: 315.000 SIT,
– športna vzgoja otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
ter kakovostni in vrhunski šport odraslih:
5,250.000 SIT,
– športna rekreacija odraslih: 1,000.000
SIT
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu:
50.000 SIT,
– vzdrževanje
športnih
objektov:
550.000 SIT,

– izgradnja športnih objektov: 350.000
SIT,
– športne prireditve: 1,230.000 SIT,
– drugi operativni odhodki: 280.000
SIT.
Občina Tišina
Št. 16/2005
Ob-6755/05
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas, razpisuje 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)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
Manjša kmetija v Črmlji s stanovanjsko
hišo in gospodarskim poslopjem, ki vključuje – zemljišča vpisane pri vl. št. 160 k.o.
Črmljenšak (parcele: 393/3 travnik površine
2126 m², 393/4 travnik površine 2025 m²,
393/5 gozd površine 3936 m², 395/2 travnik površine 1020 m², 395/3 gozd površine
9191 m², 398/3 travnik površine 206 m²,
400/1 njiva površine 2235 m², 400/2 sadovnjak površine 480 m², 401/1 sadovnjak
površine 460 m², 401/2 travnik površine
263 m²).
Nepremičnine; stanovanjska hiša in gospodarsko poslopje s pripadajočimi zemljišči vpisane pod vl. št. 265 k.o. Bišečki vrh:
– stavbno zemljišče 163 k.o. Bišečki vrh
površine 1427 m²,
– pašnik 846/2, k.o. Bišečki vrh površine
1539 m².
Nepremičnine se prodajajo kot celota
ali po delih.
Izhodiščna cena znaša 9,100.000 SIT.
Nepremičnina je prosta in ni zasedena
z najemnikom.
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali
ﬁzične osebe, ki morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra oziroma ﬁzične osebe
potrdilo o državljanstvu RS.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za
nepremičnine v celoti ali po delih parcelah. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin.
Ponudniki za nakup nepremičnine svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo na
naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas
42, 2254 Trnovska vas, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin« do
21. 3. 2005. Osebno prinesene ponudbe je
potrebno do 21. 3. 2005 oddati v sprejemni
pisarni Občine Trnovska vas najkasneje do
12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o plačani varščini, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Trnovska vas, pri
Banki Slovenije št. 01385-0100017997.
Neuspelemu ponudniku se varščina
vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb,
uspelemu pa se poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če
uspeli ponudnik brez opravičenega razloga
odstopi od nakupa, varščina zapade v korist
Občine Trnovska vas;
– 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;
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– višina ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremičnine;
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru
več računov mora ponudnik predložiti za
vsak račun posebej), da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni;
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
Prispele ponudbe bo odprla in ocenila
komisija, ki jo imenuje župan občine, dne
22. 3. 2005 v prostorih Občine Trnovska
vas 42 (sejna soba).
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala kot kriterij višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo ponudnik z
najvišjo ponudbeno ceno.
Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi. V primeru razveljavitve
pogodbe se plačana varščina ne vrača.
Nepremičnine so naprodaj po sistemu
»videno-kupljeno«. Kupec kupuje nepremičnino v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižba lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača kupec.
Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Vse informacije o nepremičninah in terminih ogleda lahko ponudniki dobijo na tel.
02/757-95-11, 041/394-817.
Občina Trnovska vas
Št. 360-03-0006/2005-502
Ob-6757/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 319 z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina trisobno stanovanje št. 35 v V. nadstropju
stanovanjskega bloka Javornik 54 v skupni
izmeri 81,95 m2
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100
(Ur. l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih
neto koristnih površin:
Klet: 1,75 m2
V. nadstropje:
– soba: 18,56 m2,
– soba: 12,13 m2,
– soba: 12,17 m2,
– kuhinja: 13,68 m2,
– kopalnica: 4,11 m2,

Št.

– WC: 2,57 m2,
– predsoba: 13,09 m2,
– loža: 3,89 m2,
Skupaj: 81,95 m2.
3. Izhodiščna cena za nepremičnino,
opisano v prejšnji točki je 9,129.647 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 54 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani 10% varščini,
ter natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico.
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri
Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 360-03-0003/2005-502
Ob-6758/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 319 z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina dvosobno stanovanje z dvema kabinetoma št.
5 v I. nadstropju stanovanjskega bloka Ob
Suhi 4b v skupni izmeri 81,11 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100
(Ur. l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih
neto koristnih površin:
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Klet: 2,30 m2
I. nadstropje:
– soba: 17,28 m2,
– soba: 17,28 m2,
– kabinet: 6,82 m2,
– kabinet: 6,82 m2,
– kuhinja: 10,80 m2,
– kopalnica: 3,92 m2,
– WC: 1,93 m2,
– predsoba: 10,45 m2,
– loža: 3,51 m2,
Skupaj: 81,11 m2.
3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 8,126.596,60 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Ob Suhi 4b – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani 10% varščini,
ter natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico.
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri
Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 360-03-0005/2005-502
Ob-6760/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03)
in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne
na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina trisobno stanovanje št. 35 v VI. nadstropju
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stanovanjskega bloka Javornik 64 v skupni
izmeri 86,35 m2.
2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100
(Ur. l. SFRJ št. 3/66), prostore naslednjih
neto koristnih površin:
Klet: 1,65 m2
VI. nadstropje:
– soba: 16,52 m2,
– soba: 10,33 m2,
– soba: 8,85 m2,
– kabinet: 7,59 m2,
– kuhinja: 11,00 m2,
– shramba: 2,13 m2,
– kopalnica: 6,50 m2,
– WC: 2,01 m2,
– predsoba: 13,74 m2,
– nefunkcionalni prostor: 4,66 m2,
– dogr. predsoba: 1,37 m2,
Skupaj: 86,35 m2.
3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 8,293.270,60 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti
najkasneje v roku 15 od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Javornik 64 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti
svoje natančne osebne podatke, priložiti
potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, potrdilo o plačani 10% varščini,
ter natančno navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni
od prejema sklepa o izbiri s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko
lastnik k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži
varščino ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo
pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico.
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne
na Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev
pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri
Majdi Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-6769/05
Javni stanovanjski sklad Občine Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi, objavlja na podlagi sklepa nad-
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zornega sveta Javnega stanovanjskega
sklada Občine Radlje ob Dravi, št 158, z
dne 14. 2. 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javnega
zbiranja ponudb: Javni stanovanjski sklad
Občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta
7, 2360 Radlje ob Dravi, tel. 02/887-38-09,
faks 02/887-12-11.
2. Opis predmeta prodaje:
a) poslovna stavba v skupni izmeri
178 m2, ki stoji na zemljišču parc. št. 732/2
k.o. Radlje ob Dravi (stavba Stroja Radlje
ob Dravi).
3. Izklicna cena za nepremičnino pod
točko a) znaša: 17,900.000 SIT.
4. Pogoji razpisa in dokumenti, ki morajo
biti v posamezni ponudbi priloženi:
a) Ponudbe lahko predložijo ﬁzične in
pravne osebe. Zastopniki pravnih oseb se
morajo na javnem odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom za zastopanje. Ponudba
mora vsebovati: ime in priimek oziroma ime
pravne osebe in točen naslov, ponujeno
ceno za nepremičnino, plačilne pogoje, dokazilo o plačilu varščine, pisno izjavo, da
ponudnik sprejema razpisne pogoje, potrdilo o registraciji podjetja (izpisek iz sodnega
registra) za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS).
b) V ponudbi za nakup poslovne stavbe
pod a.) mora biti naveden tudi predlog predvidene dejavnosti oziroma namembnost obnovljenega objekta.
c) Ponujena cena je lahko najmanj enaka ali višja od izhodiščne, plačilni pogoji
pa le za prodajalca ugodnejši od v razpisu
določenih.
d) Nepremičnina se prodaja v celoti po
načelu »videno – kupljeno«.
e) Davek na promet z nepremičninami,
vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom
lastništva bremenijo kupca.
f) Interesenti morajo vplačati varščino
v višini 10% izklicne cene nepremičnine,
ki jo dražijo na TRR Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi številka 01301-6000000165, s pripisom »za
javno zbiranje ponudbe« do vključno 30. 3.
2005.
g) Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu
sklepa o izbiri in plačati kupnino v roku
8 dni od sklenitve pogodbe, pri čemer je
plačilo celotne kupnine bistvena sestavina
pogodbe.
h) V primeru, da izbrani ponudnik ne
sklene pogodbe v roku, se mu vplačana
varščina ne vrne. Vplačano varščino bo
prodajalec uspelemu ponudniku vračunal
v kupnino, neuspelim ponudnikom pa vrnil
v 15 dneh od dneva odpiranja ponudb brez
obresti.
5. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti kuverti na naslov: Javni stanovanjski
sklad Občine Radlje ob Dravi, Mariborska
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, z oznako
»Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj – ponudba« najkasneje
do srede, dne 30. 3. 2005 do 12. ure. Na
hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasno prispele, nepravilno
označene in nepopolne ponudbe se pri izbiri ne bodo upoštevale.
6. Javno odpiranje ponudb bo v sredo,
dne 30. 3. 2005 ob 15. uri, v sejni sobi Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III.

7. Prodajalec na podlagi te javne ponudbe ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji
nepremičnine najugodnejšemu ponudniku
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. O tem, kdo je najugodnejši ponudnik,
bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni po
odpiranju. Za nepremičnino pod a) bo izbran ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje, objekt namenil za dejavnost
skladno s prostorskim aktom.
9. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po plačilu celotne kupnine.
10. Vsa dodatna pojasnila in informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
zgoraj navedenem naslovu v sobi 414/IV, v
ponedeljek od 8.do 10. ure in v sredo od 8.
do 10. in od 14. do 16. ure; – informacije pa
tudi na tel. 02/88-73-809. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Javni stanovanjski sklad Občine Radlje
ob Dravi
Ob-6770/05
Javni stanovanjski sklad Občine Radlje
ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje
ob Dravi, na podlagi sklepa nadzornega
sveta Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi, št. 158, z dne 14. 2.
2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje
a) Stanovanje na podstrešju poslovno
stanovanjske stavbe Mariborska cesta 20
v Radljah ob Dravi, v izmeri 87,90 m² in
pripadajoča klet v izmeri 13,40 m², parc. št.
605, k.o. Radlje ob Dravi, v surovem stanju,
za izhodiščno ceno 4,383.764 SIT.
b) Stanovanje št. 1 na podstrešju poslovno stanovanjske stavbe nad kulturnim
domom na Remšniku v izmeri 63,29 m² in
skupni hodnik v izmeri 10,19 m², parc. št.
4/1.S, k.o. Remšnik, v surovem stanju, za
izhodiščno ceno 870.215 SIT.
c) Stanovanje št. 2 na podstrešju poslovno stanovanjske stavbe nad kulturnim
domom na Remšniku v izmeri 60,64 m² in
skupni hodnik v izmeri 10,19 m², parc. št.
4/1.S, k.o. Remšnik, v surovem stanju, za
izhodiščno ceno 833.778 SIT.
2. Pogoji razpisa
Na javnem razpisu lahko sodelujejo ﬁzične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno oziroma ponujeno ceno
nad izhodiščno ceno,
– da v ponudbi navedejo plačilne pogoje
za plačilo kupnine,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
Republike Slovenije, potrdilo o registraciji
podjetja (izpis iz sodnega registra) za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike (DURS),
– da predložijo bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 100.000 SIT ali potrdilo o plačani varščini v višini 100.000
SIT, plačano na TRR Javnega stanovanjskega sklada Občine Radlje ob Dravi, št.
01301-6000000165.
3. Merila za izbor:
– ponujena cena za odkup stanovanja,
– ugodnejši plačilni pogoji,
– druge ugodnosti,
4. Rok za oddajo ponudb: obravnavane
bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprti
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ovojnici do 30. 3. 2005 na naslov: Javni
stanovanjski sklad Občine Radlje ob Dravi,
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi.
Ovojnice morajo biti označene z napisom
»Ne odpiraj – ponudba«. Na hrbtni strani
mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasno prispele, nepravilno označene
ali nepopolne ponudbe se pri izbiri ne bodo
upoštevale.
5. Sklep o izbiri:
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika
bo izdan v 8 dneh po odpiranju ponudb. Izbrani ponudnik mora v 15 dneh po prejemu
sklepa o izbiri skleniti kupoprodajno pogodbo. Če se izbrani ponudnik v 8 dneh po pozivu naročnika k podpisu pogodbe ne odzove, velja da je od pogodbe odstopil, zaradi
česar mu zapade varščina v korist Javnega
stanovanjskega sklada Občine Radlje ob
Dravi ali pa bo vnovčena bančna garancija
za resnost ponudbe.
Ostalim ponudnikom bo varščina brez
obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o
izbiri ponudnika.
6. Davek na promet z nepremičninami ter vse druge dajatve in stroške, ki
so povezani s prenosom lastništva, plača
kupec. Lastništvo na prodanih nepremičninah preide na kupca s plačilom celotne
kupnine.
7. Javni stanovanjski sklad Občine Radlje ob Dravi, na podlagi tega razpisa ni zavezan skleniti pogodbe o prodaji z nobenim
od ponudnikov.
8. Podrobnejše informacije glede javnega razpisa dobite na sedežu Javnega
stanovanjskega sklada Občine Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob
Dravi – soba 414/IV, v ponedeljek od 8.
do 10. ure in v sredo od 8. do 10. in od
14. do 16. ure; – informacije pa tudi na tel.
02/88-73-809. Ogled nepremičnin je možen
po predhodnem dogovoru.
Javni stanovanjski sklad Občine Radlje
ob Dravi
Ob-6849/05
Občina Gorenja vas – Poljane na podlagi pogodbe o neodplačnem prenosu nepremičnin na Občino Gorenja vas – Poljane za območje gospodarske cone Todraž
objavlja
javno zbiranje ponudb
za izbor investitorjev za gospodarsko
cono Todraž
1. Predmet razpisa
Pridobitev stavbne pravice za gradnjo po
56. členu Zakona o graditvi objektov (Ur. l.
RS, št. 110/02) na komunalno opremljenih
zemljiščih, in sicer na nepremičninah parc.
št. 835, 865/1, 433/1, 434/1, 438/1 vse k.o.
Dolenja Dobrava.
Zemljišče se nahaja na ureditvenem območju gospodarske cone Todraž, ki je namenjena za gradnjo novega podjetniškega
središča proizvodno – predelovalnih in storitvenih dejavnosti. Nepremičnine so bremen proste, zemljiškoknjižno stanje parcel
je urejeno.
2. Posebna določila
Investitor ob podpisu pogodbe o stavbni
pravici pridobi pravico za gradnjo. Nadomestilo za preneseno stavbno pravico znaša 2
EUR/m2/leto.
Investitor se lahko odloči za nadaljnji
najem oziroma nakup zemljišča ob izpolnjevanju razpisnih pogojev. V primeru najema
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znaša najemnina 2 EUR/m2/leto, v primeru
nakupa posameznega komunalno opremljenega zemljišča je cena 30 EUR/m2.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti ima Občina Gorenja vas – Poljane pravico enostransko prekiniti pogodbo
o stavbni pravici brez obveznosti do investitorja.
Pred podpisom pogodbe o stavbni pravici mora investitor predložiti dokazilo o plačilu varščine v višini enoletnega nadomestila
za preneseno stavbno pravico.
3. Pogoji za prijavo na razpis
– odprtje najmanj 5 delovnih mest posameznega podjetja na območju GC Todraž
po realizaciji investicije,
– prijavo na javni razpis lahko podajo
pravne in ﬁzične osebe iz Republike Slovenije in tujine,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
poslovanja ni imel blokiranega transakcijskega računa.
4. Merila za izbor ponudnikov
Kazalci investicijskega programa: višina
investicije, sedež podjetja, število delovnih
mest po realizaciji investicije, dodana vrednost na zaposlenega, uporaba standardov
ISO 9000, ISO14000.
Komisija, ki jo s sklepom imenuje Župan
Občine Gorenja vas – Poljane, bo prispele
ponudbe ocenila po zgoraj navedenih kriterijih in tako izbrala najugodnejše ponudnike.
Prednost pri izbiri investitorjev imajo kandidati z višjim številom točk.
Prednost pri ocenjevanju bodo imeli ponudniki, ki imajo sedež podjetja oziroma
podružnice na lokaciji GC Todraž oziroma
na območju Občine Gorenja vas – Poljane,
razen v primeru izjemno ugodnih ekonomskih kazalcev po investicijskem programu
ponudnika, in nosilci moteče dejavnosti v
strnjenem naselju na območju Občine Gorenja vas – Poljane.
5. Pogoji ob izvajanju investicije
Izbran investitor mora praviloma po dinamiki investicijskega programa, vendar
najkasneje v 18 mesecih po podpisu pogodbe o stavbni pravici pridobiti enotno
gradbeno dovoljenje in najkasneje v 36
mesecih po pridobitvi enotnega gradbenega dovoljenja realizirati predložen investicijski program.
Izbran investitor mora nove zaposlitve
najprej poiskati iz potenciala presežnih delavcev RŽV, v kolikor ti ustrezajo njegovim
kvaliﬁkacijskim in zdravstvenim zahtevam.
Občina Gorenja vas – Poljane si pridržuje pravico razporeditve posameznih
investitorjev znotraj GC Todraž kakor tudi
pravico, da za posamezno nepremičnino
brez dodatnih obrazložitev ne izbere nobenega ponudnika.
6. Ureditev komunalne infrastrukture
Do vseh parcel v GC Todraž bodo skladno s projektom komunalne opreme izdelani
naslednji priključki:
– vodovodni priključek,
– priključek na javno kanalizacijo s ČN,
– cestni priključek v asfaltni izvedbi,
– priključek na nizkonapetostno elektro
omrežje,
– priključek na omrežje zvez,
– priključek na toplovod.
Izbrani investitorji bodo oproščeni plačila
priključnine v višini 50% za priklop na javno
kanalizacijo in vodovod skladno s Pravilnikom o merilih in kriterijih za izračun takse
v Občini Gorenja vas – Poljane (Ur. l. RS,
št. 58/00).
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7. Primerjalne prednosti za gradnjo na
območju GC Todraž
Bodoči investitorji ne bodo obremenjeni
s plačilom komunalnega prispevka.
Investitorji bodo oproščeni plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
za obdobje 5 let od podpisa pogodbe o
stavbni pravici.
Zagotovljen zakup potrebne elektro moči
za investitorje.
Možnost koriščenja skupne kotlovnice
na območju GC Todraž.
Subvencija v višini 4,5 mio SIT na delavca v primeru prezaposlitve iz potenciala
presežnih delavcev RŽV.
Subvencije Občine Gorenja vas – Poljane za odpiranje novih delovnih mest in za
izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja skladno s
pravilnikom.
Možnost gradnje poslovnih prostorov
brez predhodnega stroška za nakup zemljišč.
Ugodni podjetniški krediti iz medobčinske kreditne sheme in druge subvencije
iz programa pospeševanja podjetništva na
območju Občine Gorenja vas – Poljane
Stroške parcelacije krije Občina Gorenja
vas – Poljane.
Razpisna dokumentacija in oblika ponudbe
Ponudba mora vsebovati izpolnjene obrazce razpisne dokumentacije, vključno z
investicijskim programom v obliki tipiziranega poslovnega načrta (TPN) in drugimi,
v razpisni dokumentaciji zahtevanimi prilogami.
8. Razpisno dokumentacijo zainteresirani ponudniki lahko dvignejo na sedežu
Občine Gorenja vas – Poljane v času uradnih ur ob predložitvi dokazila o plačilu razpisne dokumentacije v višini 10.000 SIT
na EZR Občine Gorenja vas – Poljane št.
01227-0100007212 pri UJP Kranj, sklic na
št. 047-707.
Dodatne informacije je možno dobiti na
tel. 04/51-83-114, Nataša Kopač, oziroma
04/51-83-100, Jože Bogataj, možen pa je
tudi ogled lokacije GC Todraž po predhodni
najavi.
Ponudba mora biti oddana v dveh enakih izvodih, in sicer z navedbo "Original"
in "Kopija št. 1" na posameznem izvodu.
V izvodu z navedbo "Original" morajo biti
poleg ostalih vloženi vsi zahtevani dokumenti, pri katerih se zahteva, da morajo
biti originalno žigosani in podpisani s strani
odgovornih oseb. Oba izvoda morata biti
predložena v pisni obliki v eni zapečateni
ovojnici z navedbo »Ne odpiraj – Ponudba
za izbor investitorjev v gospodarski coni
Todraž« in s polnim naslovom ponudnika
na sprednji ali zadnji strani ovojnice. Ponudbe v skladu s temi navodili morajo biti
dostavljene na naslov: Občina Gorenja vas
– Poljane, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas. Vse nepravočasno predložene
ponudbe bo strokovna komisija izločila iz
postopka odpiranja ponudb in jih neodprte
vrnila ponudnikom.
9. Razpisni roki
Rok za predložitev ponudb je 29. 4.
2005, do 12. ure.
Javno odpiranje ponudb je na dan roka
za oddajo ponudbe na sedežu Občine Gorenja vas – Poljane, Poljanska cesta 87,
4224 Gorenja vas, ob 13. uri.
Občina Gorenja vas – Poljane
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Poziv upnikom družbe Voda Juliana
d.d. v stečaju
za vključitev v postopek povečanja
osnovnega kapitala družbe v
predlaganem postopku prisilne
poravnave v stečaju s konverzijo
ugotovljenih terjatev
Poslovodstvi družb Roga d.o.o. in Gemag-Center d.o.o., ki sta 100% lastnika
delnic družbe Voda Juliana d.d. v stečaju,
obveščata upnike družbe, da sta v skladu z določili 172. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji, pristojnemu Okrožnemu sodišču v Kranju predložili predlog za pričetek postopka prisilne
poravnave v stečaju nad dolžnikom Voda
Juliana d.d. v stečaju, ki se vodi pod opr.
št. St 56/2003-359.
V okviru Programa ﬁnančne reorganizacije se kot metoda poplačila upnikov predvideva povečanje osnovnega kapitala družbe z vključitvijo novih družbenikov upnikov
družbe Voda Juliana d.d. v stečaju, ki bodo
izrazili pripravljenost za konverzijo priznanih
terjatev v lastniški delež družbe in sklenili pogodbo o konverziji svojih ugotovljenih
terjatev v postopku stečaja družbe Voda
Juliana d.d. v stečaju.
Prodajna cena za eno delnico v postopku povečanja kapitala v postopku prisilne
poravnave znaša 1.300 SIT za eno prosto
prenosljivo, imensko delnico, ki bo izdana
v materializirani obliki in katere nominalna
vrednost znaša 1.000 SIT. Presežek vplačanega kapitala v višini 300 SIT za eno delnico se nameni za oblikovanje kapitalskih
rezerv družbe.
Povečanje osnovnega kapitala se izvrši
s celotno ali delno konverzijo priznanih terjatev upnikov družbe v postopku stečaja,
ki se vodi nad dolžnikom pred Okrožnim
sodiščem v Kranju pod opr. št. St 56/2003-359. Dosedanji delničarji se odpovedujejo prednostni pravici za vplačilo delnic v
postopku povečanja osnovnega kapitala
družbe v korist upnikov, ki bodo v postopku prisilne poravnave v stečaju konvertirali
svoje celotne ali del svojih ugotovljenih terjatev v skladu s tem pozivom.
Za upnike, ki svojih priznanih terjatev
ne bodo konvertirali v lastniški delež družbe, se v programu ﬁnančne reorganizacije
predvideva poplačilo v višini 20% ugotovljenih terjatev v roku 6 mesecev od dneva
pravnomočne potrditve prisilne poravnave
v stečaju.
Enaka metoda poplačila je predvidena
tudi za upnike, katerih prerekane terjatve
v stečaju bodo v okviru vodenih sodnih postopkov ugotovljene.
Skladno s tem lastnika družbe pozivata
upnike družbe Voda Juliana d.d. v stečaju,
ki se želijo vključiti v postopek povečanja
osnovnega kapitala družbe Voda Juliana
d.d. v stečaju, s celotno ali delno konverzijo
terjatev pod pogoji iz tega poziva, da najpozneje v roku 8 dni pisno sporočijo lastnikom
družbe svojo pripravljenost za konverzijo
terjatev v lastniški delež. Pisno obvestilo se
posreduje na sedež družbe Voda Juliana
d.d. v stečaju, Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, s pripisom "ponudba za konverzijo
terjatev, ne odpiraj".
Upnike tudi seznanjamo, da so upniki
Študentski servis d.o.o. Maribor, Gregorčičeva 23, Maribor, Copy Center d.o.o.
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Ljubljana, Dunajska cesta 149, Ljubljana in
Nevija d.o.o., Gregorčičeva 29/a, Maribor,
katerih skupne ugotovljene terjatve predstavljajo več kot 60% ugotovljenih terjatev
družbe Voda Juliana d.d. v stečaju, že podali lastnikom družbe pisno izjavo, da se
bodo vključili v postopek povečanja osnovnega kapitala družbe Voda Juliana d.d. v
stečaju, v postopku prisilne poravnave v
stečaju.
Voda Juliana d.d. v stečaju
lastnika družbe
Roga d.o.o. in Gemag-Center d.o.o.
Ob-6772/05
Poziv upnikom
družbe Lesna Tovarna stavbnega
pohištva d.o.o. Radlje ob Dravi
Dne 28. 1. 2005 je bil s sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu pod opr. št.
St 2/2005 nad družbo Lesna TSP Radlje
d.o.o. začet postopek prisilne poravnave.
Družba vabi vse svoje upnike, da sprejmejo odločitev za konverzijo svojih terjatev v
lastniške deleže družbe pod pogojem, da
bo ta prisilna poravnava potrjena. Upniki
bodo v primeru odločitve za konverzijo svojih terjatev v lastniške deleže družbi Lesna
TSP Radlje d.o.o. omogočili ohranitev poslovnega procesa, sebi pa odprli dolgoročno naložbo v družbi, ki bo imela v primeru
večjega števila pozitivnega odziva upnikov
na to povabilo za konverzijo pozitivni donos
na kapital.
Vsi zainteresirane upnike za konverzijo svojih terjatev v lastniške deleže družbe Lesna TSP Radlje d.o.o., pod odložnim
pogojem, da bo sklep o potrditvi prisilne
poravnave nad družbo dolžnico postal pravnomočen, s tem vabilom pozivamo, da
izrazijo svojo voljo s pisno izjavo za konverzijo na naslov družbe Lesna TSP Radlje
d.o.o., Spodnja Vižinga 68, 2360 Radlje ob
Dravi, v roku 8 dni od dneva objave tega
poziva. Družba bo za vsakega upnika posebej pripravila čistopis izjave, katera bo po
podpisu s stani upnika predložena v spis kot
sestavni del načrta ﬁnančne reorganizacije.
Vse dodatne informacije lahko dobite tudi
po tel. 02/87-73-682.
V primeru, da se ne odločite za konverzijo v skladu s tem vabilom, ostane status
vaših terjatev oziroma način, rok in znesek
poplačila tak, kot bo predviden s potrjenim
načrtom ﬁnančne reorganizacije.
Lesna TSP Radlje d.o.o.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-4/2005-3
Ob-6692/05
Upravna enota Ljubljana, Izpostava
Center z dnem 28. 2. 2005 sprejme v hrambo statut z nazivom »Pravila o organiziranju
in delovanju sindikalne podružnice sekretariata SKEI Slovenije« in ga vpiše v evidenco
statutov sindikatov, pod zaporedno številko
307 za sindikat z imenom: Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije – SKEI
Sindikalna podružnica sekretariata SKEI
Slovenije in sedežem: Dalmatinova ulica
4, Ljubljana.

Št. 101-2/2005-1338
Ob-6693/05
Odločba Občine Žalec, Sekretariata
za družbenoekonomski razvoj in ﬁnance,
št.: 024-018/93-3/MJ, z dne 21. 6. 1993,
se razveljavi zaradi prenehanja delovanja
Sindikata podjetja Tovarne krmil Žalec,
Vrečerjeva 13, Žalec.
Iz evidence statutov sindikatov se izbriše: Statut Sindikata podjetja Tovarne
krmil Žalec, Vrečerjeva 13, Žalec, ki je bil
vpisan v evidenco statutov sindikatov pod
zap. št. 19, z nazivom: Pravila Sindikata
podjetja Tovarne krmil Žalec.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-7/2005-6
Ob-7030/05
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 7. 3.
2005 na podlagi priglasitve koncentracije
izdal odločbo, v kateri je skladno z drugim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list
RS, št. 56/99 in 37/04; ZPOmK) odločil,
da priglašena koncentracija družb Alpetour
– potovalna agencija, d.d., Mirka Vadnova 8, Kranj, in Integral, prevozi, turizem,
prodaja vozil in servisi, d.d., Jesenice,
d.d., Cesta maršala Tita 67, Jesenice, ni
podrejena določbam ZPOmK.
Koncentracija naj bi nastala na podlagi
javne ponudbe družbe Alpetour za odkup
vseh delnic družbe Integral.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da
v primeru obravnavane transakcije ni izpolnjen ekonomski pogoj, izražen v 1. odstavku 12. člena ZPOmK, ki je nujni opredelilni
element obveznosti priglasitve koncentracije, zaradi česar priglašena transakcija ni
podrejena določbam ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-6668/05
Ime medija: Šolski razgledi.
Izdajatelj: Šolski razgledi, d.o.o., Poljanski nasip 28, 1000 Ljubljana.
Imetniki deležev v osnovnem kapitalu
družbe:
– 60,99-odstotni delež: Šolski razgledi,
d.o.o., Poljanski nasip 28, Ljubljana,
– 28,87-odstotni delež: Lučka Lešnik,
Katreževa pot 20, Ljubljana,
– 10,14-odstotni delež: Stanko Šimenc,
Valjavčeva 4, Kranj.
Organa upravljanja sta skupščina in direktor.
Direktorica je Lučka Lešnik.
Ob-6671/05
100% lastnik in direktor »MOJ TV«: Dejan Čegovnik, Mariborska cesta 65/a, 2352
Selnica ob Dravi.
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Ob-6861/05
Ime medija: Kanal 3 Apače.
Ime in priimek izdajatelja: Edšidt Olga
s.p., Apače 132/a, sedež izdajatelja: Video
studio 90, Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Odgovorna oseba izdajatelja: Edšidt
Olga.
Zvrst in časovni interval: lokalni komercialni TV program.
Odgovorni urednik: Edšidt Boris.
Sedež uredništva: Trg svobode 10, Gornja Radgona.
Način in območje: preko kabelsko razdelilni sistem.
Jezik: slovenski.
Viri ﬁnanciranja: lastna.
Delež: 100% lastni.
Ob-6879/05
Lastniki (ﬁzične in pravne osebe), ki imajo več kot 5% kapitala družbe Primorske novice, d.o.o. Koper, na dan 31. 12. 2004 so:
1. Banka Koper, d.d., Pristaniška 14, Koper – 17,1233%,
2. Intereuropa d.d. Koper, Vojkovo nabrežje 32, Koper – 10,0000%,
3. Primorje d.d., Ajdovščina, Vipavska
cesta 3, Ajdovščina – 16,9150%,
4. Forma Inn Koper, Obrtniška 5, Koper
– 7,0963%,
5. Dnevnik d.d., Ljubljana, Kopitarjeva
2–4, Ljubljana – 12,1010%,
6. Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje
38, Koper – 10,8264%,
7. Hit d.d. Nova Gorica, Delpinova 7A,
Nova Gorica – 9,9446%.
Uprava Primorskih novic, d.o.o. Koper:
direktorica Barbara Verdnik.

Objave po Zakonu
o elektronskih
komunikacijah
Št. 112-020/2005

Ob-6695/05

Javni poziv
za pridobitev mnenj zainteresirane
javnosti glede dodelitve radijske
frekvence za opravljanje storitev
večtočkovnega mikrovalovnega
distribucijskega sistema (MMDS
– distribucija TV signala) za področje
Novo mesto in širša okolica
Na podlagi 38. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 43/04)
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo
in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu Agencija) objavlja, da je prejela
vlogo za dodelitev radijske frekvence za
opravljanje storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS
– distribucija TV signala) v radiofrekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz in namerava izdati odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc
za opravljanje javnih telekomunikacijskih
storitev pod naslednjimi pogoji:
A. V radiofrekvenčnem pasu 11,7–
12,5 GHz z največjo pasovno širino 400
MHz, za področje Novo mesto in širša
okolica.

Št.

B. Maksimalno izsevano moč je potrebno prilagoditi mejnim pogojem za spektralno gostoto pretoka moči (angl. spectral power ﬂux density (pfd)) v (dBW/(MHz.m2)), ki
jih določi Agencija.
Glede na navedeno Agencija vabi vlagatelje, ki bi želeli pridobiti radijsko frekvenco
pod navedenimi pogoji, da v tridesetih dneh
od objave vložijo vlogo za dodelitev radijske
frekvence, ki je predmet te objave. V vlogi
naj vlagatelj poda tudi predlog o višini plačila za uporabo radijskih frekvenc (ZEKom,
56. člen, točka (4)).
V kolikor Agencija v 30. dneh ne prejme
dodatnih vlog, ali jih prejme, pa je mogoče
radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, nadaljuje postopek in vlagatelju ob izpolnjevanju pogojev, določenih z zakonom
in na njegovi podlagi izdanih predpisov, izda
odločbo o dodelitvi frekvenc, ki so predmet
te objave.
Če Agencija v 30. dneh prejme dodatne
vloge, pa ni mogoče radijske frekvence dodeliti vsem vlagateljem, vse vloge zavrže
in v tridesetih dneh objavi javni razpis za
dodelitev radijske frekvence za opravljanje
storitev večtočkovnega mikrovalovnega distribucijskega sistema (MMDS – distribucija TV signala) v radiofrekvenčnem pasu
11,7–12,5 GHz.
Agencija za pošto
in elektronske komunikacije
Republike Slovenije

Objave
gospodarskih družb
Ob-6663/05
Skupščina družbe Bidstor, d.o.o., Tomšičeva 17, 2000 Maribor, je dne 25. 2. 2005
sprejela naslednji sklep:
Naknadna vplačila, ki so bila vplačana v
skladu s 426. členom ZGD in ki ne služijo
kritju osnovnega kapitala, se vrnejo v skladu z drugim odstavkom 430. člena ZGD v
roku treh mesecev od dneva objave tega
sklepa v Uradnem listu RS.“
Bidstor, d.o.o. Maribor
Ob-6665/05
Na podlagi 3. odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih družbah uprava družbe Emona Obala trgovski sistem d.d., Pristaniška 12, Koper, kot prevzemna družba
objavlja obvestilo, da je dne 28. 2. 2005
edini družbenik prevzete družbe Netﬁn ﬁnančno posredništvo in poslovanje z nepremičninami d.o.o., Pristaniška 12, 6000
Koper, podal soglasje k pripojitvi. Od tega
dne dalje teče rok iz 3. odstavka 528. člena ZGD, v katerem lahko delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo
dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne
družbe, zahtevajo, da o soglasju za pripojitev odločala na svoji seji tudi skupščina
prevzemne družbe.
Emona Obala trgovski sistem d.d.
Uprava družbe
Ob-6669/05
V skladu z drugim odstavkom 64. člena
Zakona o prevzemih, obveščamo delničarje, da nas je Kapitalska družba d.d., Ljublja-
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na obvestila, da je dne 18. 2. 2005 pridobila
296.000 delnic družbe Mariborske livarne
Maribor d.d. z oznako MBLG. Kapitalska
družba d.d. je tako na dan 18. 2. 2005 postala imetnik skupno 539.837 delnic MBLG,
ki predstavljajo 20,17% vseh delnic z glasovalno pravico.
Mariborska livarna Maribor d.d.
Ob-6672/05
Direktor družbe Mides International, inženiring sistemov za neprekinjeno napajanje, d.o.o., Železna 14, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: Mides International, d.o.o.) na
podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja naslednje
obvestilo:
1. Dne 25. 2. 2005 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9 predložen Oddelitveni načrt
družbe Mides International, d.o.o.
2. Na sedežu družbe Mides International, d.o.o., Železna 14, 1000 Ljubljana je od
dne objave tega obvestila 30 dni v času od
8. do 12. ure na vpogled Oddelitveni načrt
ter zaključno poročilo družbe Mides International, d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Mides International, d.o.o.
direktor
Bojan Košir

Sklici skupščin
Ob-6910/05
V skladu s 27. členom Statuta Nove
KBM d.d. Maribor sklicuje uprava banke
11. sejo skupščine
Nove KBM d.d.,
ki bo potekala v Mariboru, dne 18. marca
2005 ob 12. uri v prostorih Nove KBM d.d. v
Mariboru, Vita Kraigherja 4/VI. nadstropje,
sejna soba.
Dnevni red:
1. Otvoritev in ugotovitev sklepčnosti
skupščine ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Friderik Bukovič iz Maribora.
2. Izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli:
– za predsednika skupščine: Janez Erjavec,
– preštevalca glasov: Maksimiljana Judra in Slavico Šubernik.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta
Nove KBM d.d.
Predlog sklepa: z dnem 18. marec 2005
se odpokličejo naslednji člani nadzornega
sveta Nove KBM d.d.:
1. Sibil Svilan,
2. Franjo Bobinac,
3. Helena Kamnar,
4. Janez Erjavec,
5. Herman Rigelnik,
6. Silvan Križman,
7. Janko Deželak,
8. Emil Tomažič,
9. Ernest Ebenšpanger.
4. Izvolitev novih članov nadzornega
sveta Nove KBM d.d.
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Predlog sklepa: za mandatno dobo 4 let
se izvolijo naslednji novi člani nadzornega
sveta Nove KBM d.d., v skladu s predlogom
delničarjev.
5. Vprašanja in pobude delničarjev.
Glasovalno pravico uresničuje delničar
na skupščini osebno ali preko pooblaščenca.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo delničarji oziroma njihovi
pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pravočasno – v roku treh dni pred
skupščino prijavijo upravi banki.
Pooblaščenci za zastopanje delničarjev
morajo hkrati s prijavo priložiti ustrezna pooblastila in jih deponirati pri upravi banke
vsaj tri dni pred skupščino.
Uprava in člani nadzornega sveta se
lahko udeležijo skupščine tudi, če niso delničarji.
Celotno gradivo za dnevni red skupščine
s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled od 9. 3. 2005 dalje do dneva skupščine
v tajništvu banke v Mariboru, Vita Kraigherja 4, V. nadstropje.
Uprava Nove KBM d.d.
Črtomir Mesarič
predsednik
Matjaž Kovačič
član

se imenuje revizorsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
Kot pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini morajo delničarji prijaviti svojo
udeležbo na skupščini družbe vsaj tri dni
pred skupščino, pisno, na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Tobačna ulica
5, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do
12. ure.
Delničarji lahko morebitne nasprotne
predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo na naslov: Tobačna
d.d., Ljubljana, Tobačna ulica 5, do začetka
skupščine.
Tobačna, družba za upravljanje
podjetij, d.d.
Breda Brezovar Papež, direktorica

Ob-7023/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 30. člena Statuta Tobačne d.d., Tobačna ulica 5, Ljubljana, direktorica družbe sklicujem

SV 58/2005
Ob-7136/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Alojza Vidica iz Sevnice, opr. št. Sv 58/2005 z dne 18. 2. 2005,
je bil poslovni prostor – lokal št. 1 v izmeri
37,91 m2, v drugi etaži Hotelsko trgovskega
centra v Sevnici oziroma v pritličju zadnjega
vhoda navedene poslovne stavbe, stoječe
na parcelah št. 504/3, 504/2, 504/8, 504/10,
499/3, 502/1, 1517/1 in 1518/2, vse k.o.
Sevnica, ki ga je zastavitelj Bojan Kolman,
stanujoč v Sevnici, Drožanjska cesta št.
37, pridobil v last na podlagi pogodbe št.
P-3 A/95-bk, o prodaji in nakupu poslovnega prostora kt posameznega dela stavbe z
dne 31. 12. 1095, zastavljen v korist upnice Banke Koper d.d. s sedežem v Kopru,
Pristaniška 14, za zavarovanje upničine
denarne terjatve v višini 10,000.000 SIT s
pripadki.

osmo redno skupščino
Tobačne d.d., Ljubljana,
ki bo dne 21. 4. 2005 ob 10. uri v poslovni stavbi na Tobačni ulici 5 v Ljubljani, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarja, izvolitev predsednika skupščine.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 1: skupščina za predsednika skupščine izvoli: Jelko Jamnik.
2. Seznanitev z letnim poročilom uprave
in poročilom nadzornega sveta.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine 2: skupščina se seznani
z letnim poročilom družbe za leto 2004, z
mnenjem revizorja in s pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
3. Uporaba bilančnega dobička družbe
in podelitev razrešnice.
Predlog uprave in nadzornega sveta za
sklep skupščine št. 3: na predlog uprave
in nadzornega sveta sprejme skupščina
sklep, da bilančni dobiček družbe v višini
95,352.000 SIT, ostane nerazporejen.
Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto
2004.
4. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine št. 4: odpokličeta se člana nadzornega sveta družbe: dr. Filip Ogris Martič
in Zvone Hrovat.
Za obdobje štirih let od dneva sprejetja
tega sklepa se v nadzorni svet družbe imenujejo naslednji člani: Pia Barborič Jurjaševič, Borut Kreft in Jelka Jamnik.
5. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog nadzornega sveta za sklep
skupščine št. 5: za revizijo računovodskih
izkazov družbe Tobačna d.d. za leto 2005,

Zavarovanja

SV 68/05
Ob-7137/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 68/05 z dne 3. 3.
2005, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 6, s površino 61,20 m2, v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kranj, Kolodvorska 7, ki pa v zemljiški
knjigi še ni vpisano, s solastnim deležem
skupnih prostorov, delov in naprav stavbe in
funkcionalnega zemljišča, last zastaviteljice
Milevke Micova, EMŠO 0602966498005,
4000 Kranj, Delavska cesta 26, zastavljene
v korist upnice Posojilnice-Bank Zila/Gailtal,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
Kaiser-Josef-Platz 6, A-9500 Villach/Beljak,
enolična identiﬁkacijska številka 1900498,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000 EUR s pripadki, do 30. 9. 2017.
SV 149/05
Ob-7138/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 149/05 z dne 4. 3. 2005,
je bila nepremičnina - stanovanje št. 6, v
prvem nadstropju stanovanjske stavbe v

Šempetru v Savinjski dolini, Pod smrekami
18, v izmeri 56,39 m2, stoječ na parc. št.
436/1 in parc. št. 436/2, k.o. Šempeter, last
kreditojemalke Cijan Katarine, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1. 2005,
sklenjene med Seles Markom, kot prodajalcem in kreditojemalko, kot kupovalko, zastavljena v korist upnice Banke Celje d.d.
Celje, Vodnikova 2, Celje, matična številka
5026121, za zavarovanje denarne terjatve na podlagi posojilne pogodbe NSVS št.
398-191639/07 v znesku 6,500.000 SIT, z
zapadlostjo zadnjega obroka 31. 3. 2015,
s pogodbeno obrestno mero TOM + 2,45%
in skupno letno efektivno obrestno mero,
ki na dan sklenitve te pogodbe znaša 6,20
odstotkov in z vsemi pripadki ter možnostjo
predčasne zapadlosti kredita.
SV 152/05
Ob-7139/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja
iz Radovljice, opr. št. SV 152/05 z dne 4. 3.
2005, upnice Posojilnice – Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
(Kreditbank Ferlach, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung), s sedežem Hauptplatz 16, 9170 Borovlje/Ferlach, Avstija ter dolžnika Branko Marš, roj.
9. 3. 1961, Cankarjeva ul. 8, 4240 Radovljica, je bilo stanovanje, ki še ni vpisano v
zemljiški knjigi, zastavljeno, in sicer Branko
Marš, EMŠO 0903961500273, izrecno in
nepogojno dovoljuje, da se za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 30.000 EUR v
tolarski protivrednosti, po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila, skupaj z
obrestmi po obrestni meri, ki znaša ob sklenitvi te pogodbe 7,25% letno in je sestavljena iz 3-mesečnega Euriborja in pribitka v
višini 5,125%, EOM 8,04%, in zapadlostjo
v 120 zaporednih mesečnih anuitetah v višini v času sklenitve pogodbe 360 EUR,
pri čemer se obresti plačujejo trimesečno
za pretekli kvartal, anuitete pa zapadejo
v plačilo v enakem časovnem zaporedju,
vsakega 20. dne v mesecu, prva zapade
20. 4. 2005, zadnja pa 20. 3. 2015, z morebitnimi zamudnimi obrestmi po obrestni
meri povečani za 4,5%, stroški izterjave
in vsemi drugimi pripadki, na nevknjiženi
nepremičnini – trisobnem stanovanju št. 9,
v 2. nadstropju stanovanjske hiše Cankarjeva 8, Radovljica, v skupni izmeri 68,14 m2,
ustanovi hipoteka in zaznamuje neposredna izvršljivost tega notarskega zapisa SV
152/05, v korist imetnice Posojilnice – Bank
Borovlje, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, Hauptplatz 16, 9170 Ferlach/Borovlje, Avstrija, enolična identiﬁkacijska št.
1900650.
SV 248/2005
Ob-7140/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 248/2005 z dne
24. 2. 2005, je bila garsonjera v izmeri
34,06 m2, v I. nadstropju večstanovanjske
zgradbe na naslovu Prušnikova 042 v Mariboru, od tega klet v izmeri 4,12 m2, ki stoji
na parceli številka 1118/001, vložna številka 1414, katastrska občina Spodnje Radvanje, s solastniškim deležem na skupnih
delih, ki služijo večstanovanjski stavbi kot
celoti, last dolžnika in zastavitelja Serdinšek Bogdana, EMŠO 3004971500235, stanujočega Maribor, Prušnikova ulica 042,
do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 19. 10. 2004, sklenjene s Pošto
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Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalcem, zastavljena v korist
upnice Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 010, Maribor, matična št. 5881447,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
3,825.614 SIT.
SV 249/2005
Ob-7141/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 249/2005 z
dne 24. 2. 2005, je bilo trisobno stanovanje številka 4 v izmeri 80,79 m2, od tega
kletni boks v izmeri 2,88 m2, locirano v
mansardi poslovno/stanovanjske zgradbe
na Kardeljevi 096 v Mariboru, ki stoji na
parceli številka 535/1, 536/3 in 534/1, katastrska občina Spodnje Radvanje, s solastniškim deležem na skupnih delih, ki
služijo poslovno/stanovanjski zgradbi kot
celoti, last dolžnikov in zastaviteljev Bukovec Stjepana, EMŠO 2510963321029,
stanujočega Maribor, Kardeljeva c. 096, do
ene polovice in Đurđice Bukovec, EMŠO
3004967326026, stanujoče Maribor, Kardeljeva c. 096, do ene polovice, na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 22. 12. 2004,
sklenjene s Pošto Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 010, Maribor, matična
št. 5881447, za zavarovanje denarne terjatve v višini 13,000.000 SIT.
SV 268/2005
Ob-7142/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 268/2005 z dne 1. 3.
2005 je bila nepremičnina, stanovanje št.
III/2/A v IV. nadstropju, v objektu št. III, v
izmeri 52,68 m2 neto površine in loggia v
izmeri 5,33 m2, v objektu št. III Poljane pri
Pekrski gorci, Maribor, stoječe na parcelah do sedaj vpisanih pri vl. št. 2767 k.o.
Studenci, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
11,400.000 SIT.
SV 219/2005
Ob-7143/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz
Maribora, opr. št. SV 219/2005 z dne 2. 3.
2005, je stanovanje št. 148/10 v izmeri 68,55
m², s kletjo v izmeri 1,60 m2, v stavbi v Mariboru, Kardeljeva 57, ki stoji na parc. št. 100/1
k.o. Sp. Radvanje, last Ptiček Dejana, stanujočega Maribor, Regentova 14 in Masten Metke,
stanujoče Maribor, Plečnikova 1, vsakega do
½, na temelju prodajne pogodbe z dne 21. 2.
2005, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 43.350
EUR s p.p., plačljive v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju BS na dan plačila.
SV 237/2005
Ob-7144/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 237/2005 z dne
7. 3. 2005, je stanovanje št. 8/I v izmeri
40,98 m², z identiﬁkatorjem 00911/015 in
kletjo v izmeri 10,16 m², z identiﬁkatorjem
00911/016 v stavbi, Watova 2, Maribor, ki
stoji na parc. št. 753/3 in št. 753/1 k.o. Tabor, last Brumen Mirande, stanujoče Maribor, Watova 2, na temelju darilne pogodbe z

Št.

dne 21. 3. 2002, zastavljeno v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnice v
Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 15.000 EUR s p.p, plačljive v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila.
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VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 1. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2005

Stečajni postopki
in likvidacije

St 30/2004
Os-6678/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 30/2004 z dne 1. 3. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Klevže, podjetje za proizvodnjo, montažo, trgovino
in inženiring d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Mlinska ulica 22, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2005

St 114/2004
Os-6674/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Tehnovar Bogomir Horvat s.p.,
Vrazova ul. 21, Maribor, 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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2005

St 158/2004
Os-6679/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Okrepčevalnica Turner, Mojca
Kužner s.p., Korčetova 12, Maribor, 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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2005

Objave sodišč

St 164/2004
Os-6675/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom CPC Trgovina in storitve, Dušan
Vodovnik s.p., Vorohova 15, Bistrica ob
Dravi, 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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2005
St 178/2004
Os-6676/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Okrepčevalnica Branko Tišma
s.p., Ul. Bratov Greifov 6, Maribor, 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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2005
St 2/2005
Os-6677/05
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 2/2005 z dne 1. 3. 2005 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Termin
d.o.o. Maribor, Strossmayerjeva 13, Maribor.
Matična številka: 5341612, davčna številka: 44851669.
Odslej ﬁrma glasi: Termin d.o.o. Maribor,
Strossmayerjeva 13, Maribor, v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajno maso.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
29. 6. 2005 ob 9. uri, soba št. 253/II tukajšnjega sodišča.

St 135/2004
Os-6680/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 135/2004 z dne 1. 3. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Igorjem Fekonjo s ﬁrmo
Avto center Brezje, Prodaja rezervnih delov, posredovanje in zastopanje v prometu blaga in storitev, samostojni podjetnik
Igor Fekonja s.p., Šentpeterska ulica 11,
Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5645572000,
šifra njegove dejavnosti pa 50.200.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2005
St 155/2004
Os-6681/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 155/2004 z dne 1. 3. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim
podjetnikom Ivanom Mršićem s ﬁrmo Mršić
Ivan s.p., Mini market Panda, Vrablova
ulica 5, Maribor, ker je premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5645572000, šifra njegove dejavnosti pa 50.200.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 3. 2005
St 132/2004
Os-6682/05
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 32/2004 z dne 25. 2. 2005 začelo in takoj
zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Rat Dorčijem s.p. s ﬁrmo
Rat Dorči – »DOMIS« s.p., Zg. Selnica 43,
Selnica ob Dravi.
II. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je potrebno vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
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III. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 25. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2005
St 177/2004
Os-6683/05
I. To sodišče je s sklepom z opr. št.
St 177/2004 z dne 25. 2. 2005 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Tasič Novico s.p. s
ﬁrmo Krojaški servis in prodaja lastnih
izdelkov, Novica Tasič s.p., Ruška c. 81,
Maribor.
II. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi.
Pritožbo je potrebno vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
III. Ta oklic je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 25. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 25. 2. 2005
St 225/2004
Os-6684/05
To sodišče je s sklepom St 225/2004
dne 25. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Gembala, d.o.o., Ljubljana,
Frankopanska 14 – v stečaju, matična
številka 5574528, šifra dejavnosti 51.190,
ter nato z istim sklepom ta postopek zaključilo.
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 25. 2. 2005
St 86/2004
Os-6685/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 86/2004 dne 1. 3. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Elﬁn poslovno
svetovanje d.o.o., Jurčkova cesta 203,
Ljubljana – v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2005
St 26/2001
Os-6686/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika D.I.V.I., d.o.o., Proizvodnja in poslovne storitve Šempeter pri
Gorici, v stečaju, Cesta Goriške fronte
46, Šempeter pri Gorici, sklenilo:
Potrdi se osnutek za glavno razdelitev,
ki ga je stečajni upravitelj predložil 28. 2.
2005.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 18. 4. 2005 ob
12.50, 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 2. 3. 2005
St 23/2004
Os-6687/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Tora trade Proizvodnja, montaža, trgovina d.o.o. – v stečaju,
Hum 61b, Kojsko, ki ga zastopa stečajna
upraviteljica Ksenija Toplikar Zorn, zunaj
naroka dne 28. 2. 2005 sklenilo:
I. Zaključi se stečajni postopek nad
dolžnikom Tora trade Proizvodnja, monta-
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ža, trgovina d.o.o., Hum 61b, Kojsko, matična številka 1277260, davčna številka
32636784, šifra dejavnosti 50.301.
Odločba o zaključku stečajnega postopka se objavi v Uradnem listu RS. Zoper
sklep o zaključku stečajnega postopka se
lahko upniki pritožijo v 15 dneh od njegove
objave.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register tukajšnjega sodišča, vložek št.
065/10379100.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
o zaključku stečajnega postopka v sodni
register stečajni dolžnik preneha in se iz
sodnega registra izbrišejo predhodni vpisi
v zvezi s tem stečajnim postopkom.
II. Prvi narok za preizkus terjatev, določen za dne 9. 3. 2005 ob 8.45, v sobi 108/I
tega sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2005
St 23/2004
Os-6688/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2004 z dne 5. 10. 2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Partner Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o.,
Mariborska cesta 4, Radlje ob Dravi.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava RS, Šmartinska cesta 55, Ljubljana,
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinski urad RS, Šmartinska cesta
55, Ljubljana,
3. Petrol d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana,
4. Elektrotehna Elex International Trade
d.o.o., Dunajska cesta 21, Ljubljana,
5. OZ prevoznik Gorenjske, Cvetlična
ulica 10, Naklo.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Boris Kastivnik, Navrški vrh 3c,
Ravne na Koroškem.
IV. Upniki lahko 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 dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi
tega oklica ter jo morajo kolkovati z 2%
sodno takso od višine prijavljene terjatve,
vendar najmanj 1.900 SIT (100 točk) in največ 38.000 SIT (2.000 točk). Prijava mora
obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o
obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti,
prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo
njihovo višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije,
ki velja na dan začetka postopka prisilne
poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med

postopkom prisilne poravnave nadaljeval s
proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma
deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v
roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji
terjatve v delnice oziroma deleže, vendar
najkasneje do začetka naroka za prisilno
poravnavo.
V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku
roka za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na
oglasno desko tukajšnjega sodišča dne
5. 10. 2004.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 10. 2004
St 33/2004
Os-6689/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 33/2004 z dne 28. 2. 2005, stečajni postopek nad dolžnikom Hauptman Jože
s.p., Spodnji kraj 29, Prevalje, na podlagi
prvega odstavka 99. člena ZPPSL, začelo
in ga takoj zaključilo.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnika iz registra podjetnikov posameznikov pod št. 45-173/94 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad
Maribor, izpostava Dravograd.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 2. 2005
St 58/2003
Os-6690/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 58/2003 z dne 28. 2. 2005 začelo postopek prisilne poravnave v stečaju nad dolžnikom Hotel Lovec, hotelsko turistično
podjetje, d.o.o., Bled, Ljubljanska 6, Bled,
matična številka: 5005060, šifra dejavnosti:
80.111, davčna številka: 87605325.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen dosedanji stečajni upravitelj Brane
Gorše, p.p. 313, Ljubljana.
Člani upniškega odbora so:
1. Republika Slovenija, MF, DURS, DU
Kranj, Slovenski trg 2, Kranj,
2. Hotel Slon, d.d., Slovenska cesta 34,
Ljubljana,
3. Ibiko d.o.o., Mestni trg 3, Slovenske
Konjice.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave v stečaju je bil nabit na oglasno desko
sodišča dne 1. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2005
St 64/2004
Os-6691/05
To sodišče na podlagi drugega odstavka
52. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja naslednji oklic:
Narok za prisilno poravnavo nad dolžnikom Kmetijsko gozdarska zadruga Postojna z.o.o., Tržaška cesta 45, Postojna,
se bo opravil dne 30. 3. 2005 ob 9. uri, v
sobi št. 153/I.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 208/II v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo o prisilni poravnavi glasovali pisno, naj glasovnico z originalnim
podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu
senatu. Upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal zako-
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niti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena
za zastopanje upnika. Pri glasovanju se
bodo upoštevale le tiste pisne glasovnice, ki
jih bo senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 2. 2005
St 43/2004
Os-6761/05
To sodišče je dne 2. 3. 2005 izdalo sklep
opr. št. St 43/2004, da se začne stečajni postopek zoper Navis Creativ, Bojan Kerin,
s.p., Brunov drevored 13, Tolmin, matična številka 1258087, številka dejavnosti K
74.140, davčna številka 53928440.
Stečajni upravitelj je Dušan Taljat, Tumov drevored 1, Tolmin.
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 vrednoti 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. 11-42218-7110006-00004304. Dokazilo
o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi
terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. 6. 2005 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 3. 2005
St 14/2003
Os-6763/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Slejko, Prevozno trgovsko podjetje, d.o.o., Vitovlje, Vitovlje
57, Šempas – v stečaju, sklenilo: Potrdi se
osnutek za glavno razdelitev, ki ga je stečajni upravitelj predložil 2. 3. 2005.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 18. 4. 2005 ob
12.40 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 3. 3. 2005
St 191/2004
Os-6764/05
To sodišče je s sklepom 14. 2. 2005 pod
opr. št. St 191/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom S-Trade,
trgovina, proizvodnja, zastopanje d.o.o.,
Ljubljana, Stegne 21d, matična številka:
5308216.
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 dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila
o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.: 01100-1000339014 (skic na št.: 11
42188-7110006).
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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 terjatve 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
(14. 2. 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 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 Igor Bončina iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Mikado d.o.o., Vita Kraigherja 5, Maribor,
– Interina d.o.o., Kotnikova 5, Ljubljana,
– Elkos informatika d.o.o., Savlje 89,
Ljubljana,
– Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
Ribnica,
– Jasna Rihar, Gumnišče 11, Škoﬂjica
– predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 14. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 3. 2005
St 42/2004
Os-6766/05
Poravnalni senat tega sodišča je s sklepom, ki je postal pravnomočen dne 20. 1.
2005, potrdil prisilno poravnavo dolžnika
Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov d.o.o., Rudarska 1, Lendava.
Potrdi se prisilna poravnava dolžnika
Nafta Lendava, proizvodnja naftnih derivatov d.o.o., Rudarska 1, Lendava, z naslednjo vsebino:
Dolžnik v skladu s 47. členom Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), razvršča terjatve upnikov v
3 razrede:
1. Razred A, v katerega spadajo terjatve
iz naslova prevzema obveznosti, ki jih je
Republika Slovenija prevzela po osamosvojitvi od nekdanje SFRJ in ki se konvertirajo v
osnovni kapital družbe v višini 100% njihove
vrednosti brez obresti.
2. Razred B, v katerega spadajo terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev
in zamudnih obresti, ki izhajajo iz naslova
dobave blaga, materiala, energije in drugih
storitev. Take terjatve se poplačajo v višini
20% njihove vrednosti brez obresti od dneva začetka prisilne poravnave do dneva
poplačila, in sicer v roku enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave.
3. Razred C, v katerega spadajo terjatve iz naslova odškodnin za prekinitev
dolgoročne pogodbe, to je terjatev družbe
Jadranski naftovod d.d., Zagreb, ki bo poplačana v denarju v višini 20% njene vrednosti brez obresti od dneva začetka prisilne
poravnave do dneva poplačila, v roku enega leta od pravnomočnosti potrjene prisilne
poravnave.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 3. 2005
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St 4/96
Os-6768/05
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Kroj
proizvodno, trgovsko podjetje p.o. – v
stečaju, Zgornji trg 6, Vuzenica, se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 2. 2005
St 41/2004
Os-6852/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 41/2004 sklep z dne 4. 3. 2005:
I. sklep:
Postopek prisilne poravnave med dolžnikom: Hmezad kmetijska zadruga Trnava-Gomilsko z.o.o., Trnava 5a, Gomilsko
(matična številka: 5186340, ID št. za DDV:
SI20376685), se ustavi in se dne 4. 3. 2005
ob 9. uri začne stečajni postopek nad dolžnikom: Hmezad kmetijska zadruga Trnava-Gomilsko z.o.o., Trnava 5a, Gomilsko
(matična številka: 5186340, ID št. za DDV:
SI20376685).
Odslej se ﬁrma glasi: Hmezad kmetijska
zadruga Trnava-Gomilsko z.o.o., Trnava 5a,
Gomilsko (matična številka: 5186340, ID št.
za DDV: SI20376685) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L 16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati
v dveh izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek
v teku, se v prijavi navede sodišče, pred
katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se
nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno
pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti
v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na žiro
račun 01100-1000339014 (sklic na številko:
11 42153-7110006-00120405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
27. maja 2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 4. 3.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 3. 2005
St 148/2004
Os-6853/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 148/2004 sklep z dne 2. 3.
2005:
1. To sodišče je dne 30. 11. 2004 ob
11.50 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
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Bistro M & D, Linič Esad s.p., Stantetova
17, Velenje, z dne 30. 11. 2004 in dne 2. 3.
2005 ob 14. uri odločilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom: Bistro M & D, Linič
Esad s.p., Stantetova 17, Velenje (matična
št.: 5636350, ID št. za DDV: SI28130898),
začne in takoj zaključi v skladu z določili
99/I člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Bistro M & D,
Linič Esad s.p., Stantetova 17, Velenje (matična št.: 5636350, ID št. za DDV: SI28130898), iz pristojnega registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 3. 2005
St 142/2004
Os-6854/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 142/2004 sklep z dne 2. 3.
2005:
1. To sodišče je dne 22. 11. 2004 ob
13.50 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Opravljanje zaključnih del v gradbeništvu, Silvo Vipotnik s.p., Cesta v Debro 12, Laško, z dne 22. 11. 2004 in dne
2. 3. 2005 ob 11.30 odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom: Opravljanje zaključnih del v gradbeništvu, Silvo Vipotnik
s.p., Cesta v Debro 12, Laško (matična št.:
5164654, ID št. za DDV: SI28123948), začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Opravljanje zaključnih del v gradbeništvu, Silvo Vipotnik
s.p., Cesta v Debro 12, Laško (matična
št.: 5164654, ID št. za DDV: SI28123948),
iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 3. 2005
St 154/2004
Os-6855/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 154/2004 sklep z dne 2. 3.
2005:
1. To sodišče je dne 3. 12. 2004 ob 14.25
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Mojškra,
proizvodnja tekstilnih izdelkov Šinkovec
Tanja s.p., Trg mladosti 6, Velenje, in dne
2. 3. 2005 ob 13.30 odločilo, da se stečajni
postopek nad dolžnikom: Mojškra, proizvodnja tekstilnih izdelkov Šinkovec Tanja
s.p., Trg mladosti 6, Velenje (matična št.:
5550272, ID št. za DDV: SI12524077), začne in takoj zaključi v skladu z določili 99/I
člena ZPPSL, saj premoženja, ki bi prišlo v
stečajno maso, ni.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski tukajšnjega sodišča.
3. Zoper sklep iz 1. točke se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega
sklepa.
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4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Mojškra, proizvodnja tekstilnih izdelkov Šinkovec Tanja
s.p., Trg mladosti 6, Velenje (matična št.:
5550272, ID št. za DDV: SI12524077), iz
pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 3. 2005
St 160/2004
Os-6856/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi
pod opr. št. St 160/2004 sklep z dne 4. 3.
2005:
I. To sodišče je dne 13. 12. 2004 ob 8.40
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Avtoprevozništvo, Martin Dobnik s.p., Nove trate
23, Mozirje, z dne 13. 12. 2004 in je dne
4. 3. 2005 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoprevozništvo,
Martin Dobnik s.p., Nove trate 23, Mozirje
(matična številka: 5568771, ID št. za DDV:
SI37684264).
Odslej se ﬁrma glasi: Avtoprevozništvo,
Martin Dobnik s.p., Nove trate 23, Mozirje
(matična številka: 5568771, ID št. za DDV:
SI37684264) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št.
delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek
in označba spisa. Ločitveni upniki morajo
navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev
ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni
upniki pa morajo navesti v prijavi del premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT) in največ 2.000
točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun 01100-1000339014 (sklic na številko:
11 42153-7110006-01600405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
1. junija 2005 ob 8.30, v sobi št. 106/I tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 4. 3.
2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 3. 2005
St 7/2005
Os-6880/05
To sodišče na osnovi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic:
1. Da je s sklepom opr. št. St 7/2005 z
dne 25. 2. 2005 začelo postopek prisilne

poravnave med dolžnikom Novoteks Tkanina, izdelovanje preje in tkanin d.d., Foersterjeva ulica 10, Novo mesto, matična
številka 5040116, šifra dejavnosti 17.200 in
njegovimi upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Milan Vajda, Vinogradniška 41,
Metlika.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku prisilne
poravnave na oglasno desko, naj prijavijo
svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana,
– Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana,
– Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, Novo mesto,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS,
– Fideršek Darko, Klemenčičeva 3, Novo
mesto, delavski zaupnik.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
25. 2. 2005.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 25. 2. 2005

Izvršbe
In 2004/00050
Os-627/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 2. 2. 2004, opr. št. In 2004/00050,
je bil dne 12. 11. 2004 opravljen v korist
upnika Ecom Trade d.o.o., Trg slobode 9,
Osijek, Hrvaška, rubež stanovanja št. 1, v
izmeri 81,29 m2, na naslovu Nussdorferjeva
9, Ljubljana, last Hypo Leasing Celje.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 22. 12. 2004
In 2002/01408
Os-5013/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 13. 11. 2002, opr. št. In 2002/01408,
je bil dne 8. 4. 2003, v korist upnice Adriatic
Zavarovalna družba d.d. Koper, opravljen
rubež nepremičnine stanovanja na naslovu
Kolarjeva 19, Ljubljana, ki je last dolžnika
Gabrijelčič Srečka.
Omenjena nepremičnina je bila zarubljena tudi za terjatev iz zadeve opr. št.
In 2004/00479 in In 2004/00840.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 3. 2. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 2423/2000
Os-33099/04
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Tatjane
Mlakar, Markovičeva ul. 13, Maribor, za
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vknjižbo lastninske pravice v korist Roberta
Korde in Tatjane Mlakar, vsakega do 1/2,
oba stanujoča v Markovičevi ul. 13, Maribor, na stanovanju z identiﬁkacijsko številko
6854 E, vpisanem v podvložek št. 2967/1, v
katastrski občini Pobrežje, dne 4. 10. 2004
pod opr. št. Dn 2423/2000, izdalo sklep o
začetku postopka za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne
1. 12. 1992, sklenjene med Feliksom Zanerjem in Marino Dreisiebner, na podlagi
katere je Feliks Zaner dobil dvosobno stanovanje številka 1, v pritličju stanovanjske
hiše v Mariboru, Markovičeva ul. 13, ki stoji
na parc. št. 921/2, v k.o. Pobrežje, v zameno za svoje stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v 2
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 15. 11. 2004
Dn 12798/2004
Os-37280/04
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Žarka Žigona, Svetozarevska 15, Maribor, za vknjižbo
solastninske pravice na stanovanju, vpisanem v vložku E5, B6, katastrska občina
Maribor-grad, dne 15. 11. 2004 pod opr. št.
Dn 12798/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe št. 1270-301/12-4/2
z dne 26. 10. 1973, o nakupu štirisobnega
stanovanja številka 1, v I. nadstropju zgradbe na Svetozarevski ul. 15, Maribor, vpisanem v vložku E5, B6, katastrska občina
Maribor-grad, sklenjene med prodajalcem
Stavbar Maribor, Industrijska ul. 13, Maribor, ki ga zastopa glavni direktor Valentin
Breznik in kupcema Jožetom in Ano Bauman, vsak do 1/2, oba stanujoča Livadna
ul. 5, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2004
Dn 7396/2004
Os-37281/04
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja
Ota Maleta, Lavričeva ul. 14, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
z identiﬁkacijsko številko 8.E (vpisanem
v podvložek številka 1811/8), v katastrski
občini Koroška vrata, dne 15. 11. 2004 pod
opr. št. Dn 7369/2004, izdalo sklep o začetku postopka za zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 5. 12. 1991, o nakupu stanovanja
številka 8, v III. nadstropju, Lavričeva 14,
Maribor, vpisanega v podvložek številka
1811/8, v katastrski občini Koroška vrata,
sklenjene med prodajalcem Svila storitve,
Podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino, d.o.o., Ob Dravi 6, Maribor, ki ga
zastopa direktor Branimir Kumperščak in

Št.

kupcem Ivom Možino, Lavričeva 14, Maribor.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenem stanovanju, da
v dveh mesecih od objave tega oklica z
ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma
druge pogoje za knjižbo lastninske pravice
v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 12. 2004
Dn 2109/2003
Os-31082/04
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Ivanke Tomažin iz Logatca, Tovarniška cesta 12b, oklicuje začetek postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe
o kupoprodaji stanovanja z dne 7. 4. 1976,
za stanovanje ident. št. 00017/005 v drugi
etaži v izmeri 51,15 m2, in pomožni prostor ident. št. 00017/006 v izmeri 7,22 m2, v
stan. stavbi Logatec, Tovarniška cesta 12b,
na parc. št. 1675/7, k.o. Dolenji Logatec.
Prodajalec je Gradnik Logatec, Tržaška cesta 27, Logatec, kupca pa Franc in Anica
Levičnik, Saveljska cesta 110, Ljubljana.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Tomažin Ivanke, Logatec, Tovarniška
cesta 12b, na podlagi te in nadaljnjih pogodb.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini prodajne pogodbe in dodatka, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 11. 11. 2004

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 114/2004
Os-4021/05
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajni
sodnici – svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Perko Matija, Ulica
25. maja 27, Rožna dolina, Nova Gorica, ki
ga zastopa pooblaščenec Anton Zajc, odvetnik v Črnomlju, proti toženi stranki Galetič, roj. Fugina Mariji, Drenovec 6, Vinica,
sedaj neznanega bivališča, zaradi priznanja
lastninske pravice in izstavitve z.k. listine,
pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena Zakona o pravdnem postopku, dne 11. 1. 2005
postavlja začasnega zastopnika Galetič, roj.
Fugina Mariji, Drenovec 6, Vinica, sedaj neznanega bivališča.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik,
odvetnik Jože Vardjan iz Črnomlja, Trg svobode 1.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko Galetič roj. Fugina
Marijo, Drenovec 6, Vinica, sedaj neznanega bivališča, vse do takrat, dokler le-ta
ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 11. 1. 2005
P 105/2003
Os-685/05
Okrajno sodišče na Jesenicah je po sodnici Mariji Vabič, v pravdni zadevi tožeče
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stranke ml. Tie Porčič, ki jo zastopa zakonita zastopnica mati Raza Porčič, obe Tomšičeva 70 d, ki ju zastopa Stanislav Repovž,
odvetnik na Jesenicah, zoper toženo stranko Redža Begoviča, Mali lug št. 122, Bihač,
Bosna in Hercegovina, zaradi določitve preživnine, 5. 1. 2005 sklenilo:
toženi stranki Redžu Begoviču se na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi
začasni zastopnik, Janez Poljšak, odvetnik
na Jesenicah, Titova 65.
Začasni zastopnik bo zastopal toženca
vse do takrat, dokler ne bo on ali njegov
pooblaščenec nastopil pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 5. 1. 2005
I 00/01604
Os-4027/05
Okrajno sodišče v Kopru je na podlagi
5. točke, drugega odstavka 82. člena ZPP,
dolžniku Bojanu Kruhaku, Gasilska 8/a, Koper, v izvršilni zadevi, opr. št. I 1604/00, upnika Si.Mobil d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, zaradi izterjave denarne terjatve,
postavilo začasno zastopnico, in sicer odvetnico Bredo Požar iz Kopra, Pristaniška
8, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od dne 24. 1. 2005 dalje,
vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo Koper
sodišču sporoči, da je dolžniku postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 1. 2. 2005
I 2002/02434
Os-4032/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska c. 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz
Kranja, zoper dolžnika Bursać Nikola, Pot
na Fužine 51, Ljubljana, zaradi izterjave
68.573 SIT s pp, dne 12. 1. 2005 sklenilo:
dolžniku Nikoli Bursaću se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku
– ZPP, postavi začasna zastopnica.
Za začasno zastopnico se postavi odvetnico Anko Kenda Oražem, Slovenska cesta
55/c iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 1. 2005
I 2000/12224
Os-4033/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska c. 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec Glavni trg 15, Kranj, proti dolžniku Rušiti Džaferju, Cesta dveh cesarjev 104/V, Ljubljana,
zaradi izterjave 117,116,50 SIT, sklenilo:
dolžniku Rušiti Džaferju, Cesta dveh cesarjev 104/V, Ljubljana, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
(ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
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Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse do takrat, 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 31. 1. 2005
I 2001/03219
Os-5000/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske
storitve, d.d., Šmartinska c. 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici Novak
Sonji, Tbilisijska ul. 30, Ljubljana, zaradi izterjave 11.460 SIT sklenilo:
dolžnici Novak Sonji, Tbilisijska ul. 30,
Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi Anko
Kenda Oražem.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnico vse do takrat, dokler dolžnica ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 2. 2005
In 2001/00472
Os-2438/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča
v Mariboru, opr. št. In 2001/00472 z dne
24. 1. 2003, v skladu z določili 82., 83. in
84. člena Zakona o pravdnem postopku, v
zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju, se dolžniku Trebše Bojanu kot
začasni zastopnik postavi Željko Leljak, odvetnik iz Maribora, s pisarno na Partizanski
20 v Mariboru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
od dneva postavitve 10. 1. 2005 in vse do
takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 10. 1. 2005
III I 1995/6435
Os-17364/04
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi 4. točke II. odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžnici
Mariji Mladenovič, poročeni Schaffer, stan.
Valvasorjeva 26, Maribor, s prijavljenim potovanjem v tujino začasno za več kot tri
mesece v Nemčijio, Rosenheim, v izvršilni
zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, zaradi izterjave 383.801,50 SIT s pp, postavilo začasnega zastopnika dolžnici, odvetnika Nenada Zečevića, Svetozarevska 10, Maribor, ki
dolžnico v predmetnem izvršilnem postopku
zastopa od 10. 2. 2004 in vse do takrat,
dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne
bo nastopil pred sodiščem oziroma dokler
Center za socialno delo Maribor, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 6. 2004
I 2003/00137
Os-4023/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska ce-
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sta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Branko Lipovec iz Ljubljane, zoper dolžnika Savić Zorana, Kettejeva ulica 15, Izola,
zaradi izterjave 74.617 SIT s pp, dne 3. 1.
2005, na podlagi prvega in drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju sklenilo:
dolžniku Savić Zoranu se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I
2003/00137, postavi odvetnik Dukič Renato iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 3. 1. 2005
I 2002/01546
Os-4024/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik
Branko Lipovec iz Ljubljane, zoper dolžnika
Dobrajc Alojza, Ulica Emilia Driolia 9, Izola,
zaradi izterjave 84.222 SIT s pp, dne 27. 1.
2005, na podlagi prvega in drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku,
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ), sklenilo:
dolžniku Dobrajc Alojzu kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I
2002/01546, postavi odvetnik Renato Dukič iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 1. 2005
I 02/00714
Os-4025/05
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici Ester Debernardi Pavliha v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska c. 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. kandidatka Monika
Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Borisa
Veznaverja, neznanega prebivališča, zaradi
izterjave 161.578 SIT s pp., na podlagi 82.
člena Zakona o pravdnem postopku (ZPP),
v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) sklenilo:
dolžniku Borisu Veznarju se kot začasna
zastopnica postavi odvetnica Andreja Bercieri iz Portoroža.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 27. 1. 2005

Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju sodišče poziva vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona po Mariji Selšek, da se priglasijo
pri tem sodišču v roku enega leta po objavi
tega oklica.
Če se morebitni dediči ne bodo priglasili,
bo sodišče opravilo in zaključilo zapuščinski
postopek tako, da bo upoštevalo le oporočnega dediča.
Okrajno sodišče v Celju
dne 17. 2. 2005
D 261/2002
Os-4038/05
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici
Ireni Renier, v zapuščinski zadevi po dne
13. 9. 2002 umrli Alojziji Pirc, hči Franceta,
roj. 16. 5. 1914, nazadnje stanujoči Ulica
Anke Salmičeve 72, Leskovec pri Krškem,
objavlja naslednji oklic:
zakonite dediče po pokojni Ani Gaber,
nazadnje živeči v Holandiji, ki pridejo v poštev za dedovanje na podlagi zakona po pok.
Alojziji Pirc, se poziva, da v roku enega leta
od objave oklica na oglasni deski tukajšnjega sodišča in tega oklica, priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 28. 1. 2005
I D 353/2004
Os-4039/05
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Mariji Oset, rojeni Potočnik, rojeni 18. 12. 1920, nazadnje
stanujoči Frankolovska 11, Maribor, umrli
16. 1. 2004.
Sodišče poziva vse dediče pokojne in
vse, ki bi karkoli vedeli o njenih dedičih, da to
sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na osnovi podatkov, s katerimi bo
razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 1. 2005
D 234/2004
Os-6116/05
Pri Okrajnem sodišču v Radovljici teče
zapuščinski postopek po pokojni Zurc Juliji,
poročeni Jelenc, roj. 9. 2. 1896, umrli dne
26. 2. 1967, nazadnje stanujoči Munro, provinca Buenos Aires, Argentina.
Zapustnica ni imela potomcev. Med zakonite dediče poleg bratov in sester njenega pokojnega moža spadajo tudi bratje in
sestre zapustnice, vendar ni znano ali jih je
zapustnica imela.
Vse brate in sestre zapustnice oziroma
njihove potomce pozivamo, da se v enem
letu po objavi tega oklica prijavijo tukajšnjemu sodišču kot dediči.
Po preteku tega roka bo sodišče opravilo zapuščinsko obravnavo in izdalo sklep o
dedovanju na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Radovljici
dne 21. 2. 2005

Oklici dedičem

Oklici pogrešanih

D 694/2004
Os-6115/05
Dne 15. 7. 1991 je umrla Marija Selšek,
nazadnje stanujoča Beograd, Čelebička
3/III.

N 22/2004
Os-6373/05
Katharina Fritzel tudi Kata Fricelj, poročena Blažina, rojena 30. 5. 1875, iz Kota
53, pošta Semič, nazadnje bivajoča na ne-
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znanem naslovu v Ameriki, zastopana po
skrbnici za poseben primer Ljudmili Potočnik, rojeni 22. 1. 1940, iz Semiča, Pri pošti
2, je nedvomno že pokojna, ni pa mogoče
dobiti dokazila o njeni smrti.
Poziva se vse, ki kaj vedo o Katharini
Fritzel tudi Kati Fricelj, zlasti o tem, kdaj in
kje je umrla, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Črnomlju, najkasneje v treh mesecih
po objavi tega oklica, ker bo sodišče sicer
po preteku tega roka imenovano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 17. 2. 2005
N 91/2004
Os-6114/05
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Dobrinja
Dorjana, Lopar 41, Marezige, ki ga zastopa
odv. Marko Globevnik iz Kopra, zoper nasprotnega udeleženca Dobrinja Andreja,
Lopar 1, Marezige, ki ga zastopa skrbnica
za poseben primer Marija Šonc iz Kopra,
Cesta na Markovec 29, zaradi razglasitve nasprotnega udeleženca za mrtvega
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev pogrešanega nasprotnega udeleženca Dobrinja
Andreja, nazadnje stanujočega v Loparju
št. 1, Marezige, za mrtvega.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče po
poteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 23. 2. 2005
N 36/2004
Os-2429/05
Okrajno sodišče v Krškem je po sodnici
Ireni Renier v nepravdni zadevi predlagateljice Olge Cuderman, Štefetova 26b, Šenčur, ki jo zastopa odv. Anica Flat iz Kranja,
zaradi predloga razglasitve pogrešane Ane
Povhe za mrtvo, po skrbniku za poseben
primer, Centru za socialno delo Krško, na
podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem
postopku, objavlja naslednji oklic:
Ana Povhe, roj. 21. 12. 1872, z zadnjim
stalnim prebivališčem Planina pri Raki 17,
Raka, je pogrešana od leta 1954 oziroma
1955.
Pogrešana Ana Povhe se poziva, da
se v 3 mesecih po objavi tega oklica oglasi sodišču, prav tako pa se tudi pozivajo
vsi, ki kaj vedo o njenem življenju, da to
sporočijo sodišču v 3 mesecih po objavi
tega oklica in na oglasni deski tukajšnjega
sodišča.
Kolikor se v odrejem trimesečnem roku
na oklic pogrešana ne bo oglasila in tudi ne
bo drugih obvestil, ki bi izkazovala, da je pogrešana še živa, bo sodišče po poteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 11. 1. 2005
N 86/2004
Os-6113/05
V nepravdni zadevi predlagajoče stranke Dimkaroski Ljuben, Lubejeva 5, Ljubljana, zaradi razglasitve pogrešane Ljubice
Horvat za mrtvo, sodišče poziva Ljubico
Horvat, roj. 9. 2. 1922, nazadnje stanujočo
na Hudovernikovi ul. št. 8 v Ljubljani, da se
zglasi pri tem sodišču.
Sodišče poziva tudi vse, ki kaj vedo o
njenem življenju, da to sporočijo temu so-
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dišču v treh mesecih po objavi tega oklica.
Po preteku tega roka bo sodišče pogrešano
razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2005
N 39/2004
Os-6124/05
Šeruga Terezija, poročena Dare, hči
Franca in Katarine, rojena 30. 9. 1913, v
Prosečki vasi, nazadnje stanujoča v Prosečki vasi, je pogrešana od leta 1940 dalje.
Predlagateljica dokazovanja smrti pogrešane je Kovač Irma, Murska Sobota, Cankarjeva ulica 107, ki jo zastopa odvetnik Franc
Weindorfer iz Murske Sobote. Skrbnica pogrešane je Rituper Simona, univ. dipl. prav.
na Centru za socialno delo v Murski Soboti.
Kdor ve kaj več o smrti pogrešane, naj to
sporoči njegovi skrbnici ali predlagateljici
tega postopka oziroma njenemu pooblaščencu ali temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 2. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1747/2004
Rg-4181/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Luani – Zunanja in notranja trgovina d.o.o. Koper, Cesta Zore Perello,
Godina 2, 6000 Koper, ki je vpisana pri tem
sodišču pod vložno št. 1/2104/00, preneha
po skrajšanem postopku, po sklepu družbenic z dne 15. 11. 2004.
Družbenici Anita Franca iz Kopra, Cesta borcev 2c, Bertoki in Lučka Vatovec iz
Izole, Ulica Zvonimira Miloša 4 izjavljata,
da so poplačane vse obveznosti družbe,
da so urejena vsa razmerja z delavci in da
prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenici sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 3. 2. 2005
Srg 195/2005
Rg-4977/05
To sodišče je na predlog družbenikov
za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Stavba, Projektiranje in inženiring, d.o.o., C. pod parkom 5, Velenje,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 8. 12. 2004.
Premoženje družbe ostane družbenikom
Fučik Majdi, C. pod parkom 5, Velenje, Špegelj Stanislavi, Male Braslovče 2, Braslovče
in Hladin Apoloniji, Ulica Janka Ulriha 22,
Velenje, ki prevzamejo obveznost plačila
morebitnih obveznosti družbe.

23-24 / 11. 3. 2005 /

Stran

1985

Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 9. 2. 2005
Srg 2009/2004
Rg-6102/05
Družba Taja, proizvodnja in trgovina
d.o.o. Plešivica 1/b, Sežana, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/3764/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 21. 12. 2004.
Družbenika Mahnič Boris in Mahnič Silva, oba stanujoča Plešivica 1B, Sežana,
izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe razdeli med družbenika po enakih
delih, in sicer vsakemu ena polovica premoženja družbe.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 2. 2005
Srg 2178/2004
Rg-5293/05
Družba KAVC, podjetje za graﬁčno
dejavnost d.o.o., Kranj, s sedežem Hafnerjeva pot 15, Kranj, vpisana na reg. vl.
št. 1/04854/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame Kramžar J. Bojan, Hafnarjeva pot 34,
Kranj.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2005
Srg 2095/2004
Rg-5294/05
Družba Voltstik, podjetje za storitve,
proizvodnjo in trgovino, Kranj, d.o.o., s
sedežem C. Kokrškega odreda 21, Kranj,
vpisana na reg. vl. št. 1/02384/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzamejo
Jaklič Ivan, Cesta Kokrškega odreda 21,
Kranj, Žun Anita, Staretova ulica 39, Kranj,
Žun Petra, Staretova ulica 39, Kranj in Žun
Gorazd, Staretova ulica 39, Kranj.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 2. 2005
Srg 297/2005
Rg-6099/05
Družba Odvetniška družba Golob,
Bernik Bogataj o.p., d.n.o., s sedežem
Škofja Loka, Kidričeva cesta 1, vpisana
na reg. vl. št. 1/7585/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
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Borut Bernik Bogataj, Polje 8, Žiri in Tajka
Golob, Streliška ulica 5, Ljubljana.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 2. 2005
Srg 9364/2004
Rg-30330/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Malea
d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina C. VI/32,
objavlja sklep:
Malea, Storitve in razvojne usluge,
d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina C. VI/32,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 15. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Skvarča Aleksander in
Greta, Ljubljana, Rožna dolina C. VI/32, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika v sorazmerju z njihovimi poslovnimi deleži.
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 28. 10. 2004
Srg 11540/2004
Rg-1257/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe M & M Civič in Pirnat d.n.o., čistilni servis, Testenova
50, Loka pri Mengšu, objavlja sklep:
družba M & M Civič in Pirnat d.n.o.,
čistilni servis, Testenova 50, Loka pri
Mengšu, reg. št. vl. 1/32880/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 4. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Civič Miran, Grajska cesta 3, Loka pri Mengšu in Pirnat Matjaž, Testenova 50, Loka pri Mengšu, 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 10. 1. 2005
Srg 13772/2004
Rg-4989/05
Okrožno sodišče v Ljubljani, oddelek
za gospodarsko sodstvo, kot registrsko sodišče na predlog družbe P.M.C. Montažno
podjetje, d.o.o., Želimlje 78 a, Škoﬂjica, za
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prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra 15. 2. 2005
objavlja sklep:
družba P.M.C. montažno podjetje,
d.o.o., Želimlje 78 a, Škoﬂjica, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Crosato Carlo, Via Schiavonesca 17/A, Poznano Veneto, Italija, 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. 2. 2005
Srg 08931/2003
Rg-12607/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Cyber
One, računalništvo in trgovina d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, ki jo zastopa odvetnik
Tomaž Čad iz Ljubljane, objavlja sklep:
Cyber One, računalništvo in trgovina
d.o.o., Ljubljana, Trg republike 3, reg.
št. vl. 1/02810/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 16. 6.
2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Mina Krajnc, Ljubljana,
Preradovičeva 8, Paola Mariani, Ljubljana,
Vošnjakova 10, Aleš Bulc, Ljubljana, Ulica na grad 9 in FIA d.o.o., Ljubljana, Herbersteinova 14, ki prevzemajo obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na ustanovitelje v skladu s sklepom v notarskem zapisniku SV 1921/03.
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 7. 5. 2004
Srg 03632/2004
Rg-25886/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra Miklavc in ostali,
storitve, trgovina, d.n.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 28, objavlja sklep:
družba Miklavc in ostali, storitve, trgovina, d.n.o., Ljubljana, Dolenjska cesta 28, reg. št. vl. 1/25190/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 31. 12. 2003.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Čeperković Barbara (prej
Milavc) in Miklavc Slavka, obe Sadinja vas

45, Ljubljana Dobrunje, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
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 20. 9. 2004
Srg 481/2004
Rg-6700/05
Družba Kokol, podjetje za proizvodnjo in trgovino d.o.o., Obrtna cona nh,
reg. št. vl. 1/4857-00, katere ustanovitelj je
Kokol Martin, Maistrova 14, Ptuj, po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 12. 11. 2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Kokol
Martin.
Zoper sklep lahko družbenik, 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 v Ljubljani
dne 1. 3. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Bolta Robert, Cesta v Šmartno 27,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-645/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnd-181818
Gradišek Danijel, Keržičeva ulica 2,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
27-1409/94, izdan dne 16. 12. 1994.
gng-181715
Kreft David, Planinska ulica 15, Vuzenica,
priglasitveni list, opravilna št. 43-0777/02,
izdan dne 2. 12. 2002. gnq-181755
Mihelič Mihael, Cesta v Prod 12,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 26-746/94, izdan dne 1. 6. 1994.
gnq-181880
Predan Rok s.p., Maroltova 12, Ljubljana,
priglasitveni list, opravilna št. 24-2710/02,
izdan dne 29. 10. 2002. gnb-181820
Robnik Vinko, Raduha 46, Luče,
priglasitveni list, opravilna št. 44-1474/95,
izdan dne 1. 1. 1995. gnr-181754

Potne listine
Andolšek Andrej, Ulica bratov Babnik
33, Ljubljana, potni list, št. P00692619.
gnr-181729
Brglez Klemen, Cesta Kozjanskega
odreda 68, Šentjur, potni list, št. P01024832.
gnn-181683
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Fabec Natalija, Podgraje 71, Ilirska Bistrica,
potni list, št. P00415896. gnw-181899
Jankovec Nina, Črni vrh 14, Polhov
Gradec, potni list, št. P00357002.
gnn-181758
Jarc Barbara, Glinškova ploščad
11, Ljubljana, potni list, št. P00537962.
gne-181767
Jarc Gregor, Šarhova ulica 20, Ljubljana,
potni list, št. P00537966. gnd-181768
Kadunc Aleksandra, Dolenjska cesta
29, Ljubljana, potni list, št. P00943031.
gnx-181773
Kojić Željko, Kocljeva 6A, Murska Sobota,
potni list, št. P00671611. gnp-181706
Koršič Igor Ignac, Cesta 27. aprila
5, Ljubljana, potni list, št. P00899185.
gnb-181720
Koželj Elizabeta, Blažičeva 18, Ljubljana,
potni list, št. P00367522. gnn-181883
Kramberger Franc, Cmureška cesta
3, Lenart v Slov.goricah, potni list, št.
P01029631. gnv-181800
Lebar Milena, Grintovška ulica 9,
Ljubljana, potni list, št. P00286386.
gnt-181727
Maček Martin, Spodnje Gameljne 2/a,
Ljubljana Šmartno, potni list, št. P00079722.
gnh-181639
Marenče Gregor, Ulica 28. maja
2/a, Ljubljana, potni list, št. P00525179.
gnm-181759
Petermanec Luka, Ulica Kirbiševih 4,
Miklavž na Dravskem polju, potni list, št.
P00268904. gnh-181664
Pintarić Davorin, Titiova 53B, Jesenice,
potni list, št. P00528180. gnz-181796
Soklič Metka, N. Jaka Bernarda 7, Bled,
potni list, št. P00282839. gnv-181700
Soklič Poljak Iza, N. Jaka Bernarda
7, Bled, potni list, št. P00573750.
gnu-181701
Šebenik Barbara, Tržaška cesta
315, Ljubljana, potni list, št. P00699614.
gnu-181876
Tolar Barbara, Na Kresu 24, Železniki,
potni list, št. P00154249. gnk-181811
Tolar Milka, Na Kresu 24, Železniki, potni
list, št. P00160237. gnj-181812
Urbanc Branko, Polje cesta XL/20,
Ljubljana, potni list, št. P00704141.
gnz-181896
Vidovič Kristijan, Staneta Severja
9, Maribor, potni list, št. P00973503.
gnv-181725
Vodopivc Jurij, Dolenja vas pri Krškem
118, Krško, potni list, št. P00796914.
gnf-181666
Zei Prinčič Lada, Ul. stare pravde
3, Ljubljana, potni list, št. P00684644.
gnl-181835

Osebne izkaznice
Adam Miran, Ulica Maglicevih 9, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001365207. gns-181678
Bevc Franci, Cankarjeva 28, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000273662.
gnk-181711
Božič Antonija, Črtomirova 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000653252.
gne-181617
Brajdič Dalibor, Brezje 4, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001620707.
gnm-181709

Št.

Brus Poglajen Mirjana, Ulica Staneta
Severja 5, Maribor, osebno izkaznico, št.
001711094. gnz-181646
Čeh Ivo, Kropa 63, Kropa, osebno
izkaznico, št. 000771859. gnw-181699
Čeh Suzana, Jelenič 2, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001674175.
m-310
Dobnik Janez, Sladka gora 14, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000141859.
gng-181665
Fajt Antonija, XXX. divizije 6, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001254143.
gnn-181708
Fink Polona, Klokočovnik 4, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 001812609.
gnj-181787
Fon Gregor, Vodnikova 35A, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001592058.
gnf-181891
Goričan Vesna, Ušiška 15, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001370933.
gnz-181721
Gorjan Lučka, Vrhovčeva 35, Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 000257811.
gnl-181635
Gostečnik Rok, Leše 124B, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
001485038.
gno-181707
Grabarac Goran, Cesta 14, VidemDobrepolje,
osebno
izkaznico,
št.
000850539. gny-181872
Janežič Aleš, Iška vas 16, Ig, osebno
izkaznico, št. 000796987. gnq-181830
Johnson Katarina Maya, Kajuhova 8,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001732520.
gnc-181644
Jovanović
Darka,
Topniška
60,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000883506.
gnn-181608
Juroš Jožica, Ulica Lojzeta Hrovata 45,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001019972.
gnl-181610
Kadunc Aleksandra, Dolenjska cesta 29,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000191035.
gny-181772
Kamšek
Katja,
Rozmanova
32,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001472943.
gno-181657
Karadžić Midheta, Kejžarjeva 7,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000071770.
gnq-181705
Kermelj Frančiška Silva, Peščena pot 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000401719.
gns-181878
Keršič Primož, Špeglova 35, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001215406.
gnd-181718
Kosten Marjeta, Podrečje 45, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001293833.
gnb-181645
Košir Helena, Svetinova 22, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000503839.
gnx-181798
Kovač Mateja, Bukovlje 63, Stranice,
osebno
izkaznico,
št.
000912556.
gnn-181658
Kušar Uroš, Videm 37A, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001232856.
gnx-181898
Kvrgić Hamid, Celovška 38, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001624701.
gnn-181783
Lube Denis, Adamičeva 51, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001841574.
gnh-181789
Lubej Marija, Moškričeva 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001228000.
gnp-181806
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Maček Martin, Spodnje Gameljne 2/a,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
000145708. gng-181640
Markoč Mihael, Dolnji Slaveči 138,
Grad, osebno izkaznico, št. 000414145.
gnp-181631
Marković Dušan, Rudarska ulica 16,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001523318. gnr-181654
Mavrič Boštjan, Ul. p. septembra 250,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000235227. gns-181803
Miklav Marjeta, Goriška 45, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000733772.
gnc-181669
Miklavc Pintarič Simona, Dolenjska
cesta 40, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000737453. gnd-181793
Mujdrica Nevenka, Iga Grudna 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001447961.
gnj-181887
Murn Jernej, Lavpičeva 37A, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001123747.
gnr-181704
Naglič Stanislav, Sp. Jakobski Dol
2E, Jakobski Dol, osebno izkaznico, št.
001562760. m-316
Navodnik Srečko, Otiški vrh 134,
Šentjanž pri Dravogradu, osebno izkaznico,
št. 000595370. gnu-181801
Novak
Damjanca,
Šentrupert
31/a, Šentrupert, osebno izkaznico, št.
000929165. gnk-181786
Novak Kristina, Bratovševa ploščad 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000186298.
gnf-181616
Ocvirk Tjaša, Pot v hribec 15, LjubljanaČrnuče, osebno izkaznico, št. 001231649.
gnx-181873
Otorepec Irena, Kraigherjeva 6/b,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000476752.
gnd-181668
Papotnik Tina, Spodnji trg 4/a,
Lovrenc na Pohorju, osebno izkaznico, št.
001435478. gno-181682
Pečnik Ana, Ranca 8, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001514747.
m-307
Počivavšek Špela, Gerbičeva ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001058892.
gnt-181627
Purg Ina, Skorba 24, Hajdina, osebno
izkaznico, št. 001340291. m-319
Ravnikar Vida, Krtina 95, Dob, osebno
izkaznico, št. 001143459. gnm-181734
Roj Janko, Stari log 5, Pragersko, osebno
izkaznico, št. 000856903. gnw-181799
Rojko Mojca, Dvorjane 38, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 001465186.
gne-181717
Skubic Danica, Pot v Goričico 7,
Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
000516648. gnw-181874
Smuk Nada, Bevke 86, 1358 Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 001252646.
gnv-181625
Stojko Alojz, Kozjak nad Pesnico 55A,
Zgornja Kungota, osebno izkaznico, št.
000921283. m-329
Šebenik Barbara, Tržaška cesta 315,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001326460.
gnv-181875
Šetina Milan, Cesta ustaje 41, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 000491298.
gne-181892
Škrjanec Ana, Bizoviška 61, LjubljanaDobrunje, osebno izkaznico, št. 000161747.
gno-181807
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Šolaja Stipo, Plintovec 9D, Zgornja
Kungota, osebno izkaznico, št. 000617414.
m-321
Tolar Milka, Na Kresu 24, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000059346.
gni-181813
Večko Štefan, Trg svobode 13, Ravne
na Koroškem, osebno izkaznico, št.
000929818. gnt-181781
Vičič Leopold, Šmartinska 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001834636.
gnb-181770
Vidmar Andreja, Vrhovci, cesta XXX/10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001077475.
gnl-181885
Vošinek Ulčnik Katarina, Preloge 55,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
001427188. gnz-181621
Vugrinec Irena, Kobilje 33, Kobilje,
osebno
izkaznico,
št.
000795498.
gnq-181780
Zakošek Darko, Lokrovec 6, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000779808.
gny-181797
Zaletel Petra, Gunceljska cesta 45,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000366308.
gnd-181868
Zorić Maroje, Bržani 3, Pobegi, osebno
izkaznico, št. 001358444. gno-181782
Žabkar Jan, Požarnice 19, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001849051.
gnm-181884

Vozniška dovoljenja
Aleksencev Primož, Rimska cesta 2/a,
Laško, vozniško dovoljenje, št. S 1317474.
gni-181788
Arnol Špela, Binkelj 38, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 25436, izdala UE Škofja Loka.
gnf-181791
Avguštin Mihaela, Planinska cesta 58,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 2214. gnp-181681
Bertoncelj Tjaša, Kovorska cesta 57,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001304851, reg. št. 9996, izdala UE Tržič.
gnu-181651
Bevc Franci, Cankarjeva 28, Radovljica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1879433, reg. št. 16657. gnl-181710
Brilej Miran, Doropolje 16, Planina pri
Sevnici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 988, izdala UE Šentjur pri Celju.
gni-181688
Brus Poglajen Mirjana, Ulica Staneta
Severja 5, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 1644797, reg.
št. 125629, izdala UE Maribor. gny-181647
Cajhen Mihael, Podgora pri Dolskem 9,
Dol pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1761255, reg. št.
41561. gnl-181810
Cingerle Boštjan, Vitovlje 82, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 48317, izdala UE Nova Gorica.
gny-181697
Čeh Suzana, Jelenič 2, Pesnica pri
Mariboru, vozniško dovoljenje, kat. ABFG,
št. S1841590, reg. št. 5386. m-309
Dajčar Mario, Logarovci 9, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, št.
S1510621. gnb-181695
Domenis Aleks, Ul. goriške fronte 26,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
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kat. GH, reg. št. 4040, izdala UE Nova
Gorica. gnh-181689
Drašček Martin, Na Jelovo 12, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1576054.
gnl-181785
Erjavec Tomaž, Poklukarjeva ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 1524782, reg. št. 246574, izdala UE
Ljubljana. gnw-181649
Ferlin
Danijel,
Endlicherjeva
5,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1645222, reg. št. 125150, izdala UE
Maribor. gni-181613
Flis Iztok, Čečovje 33, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 12689, izdala UE Ravne na
Koroškem. gns-181703
Goričan Vesna, Ušiška 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1230561, reg. št. 101942. gny-181722
Gorjan Lučka, Vrhovčeva 35, 1358 Log
pri Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, reg. št. 15094, izdala UE
Vrhnika. gnm-181634
Grabarac Goran, Cesta 14, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S1852450, reg. št. 29027, izdala
UE Grosuplje. gnz-181871
Hrovat Vilko, Krallova ulica 3, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 751660, reg. št. 25114, izdala UE Novo
mesto. gnf-181766
Jandrič Goran, Trg Prešernove brigade
8, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1235137, reg. št. 49680, izdala UE Kranj.
gnd-181693
Janežič Aleš, Iška vas 16, Ig, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S1965190,
reg. št. 192881, izdala UE Ljubljana.
gnr-181829
Jankovec Nina, Črni vrh 14, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2086477, reg. št.
256530. gno-181757
Jermol David Simon, Vir pri Stični 43,
Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 620096, reg. št. 15803, izdala
UE Grosuplje. gno-181632
Jeršin Jožef, Želimeljska cesta 10,
Škoﬂjica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCFGH, št. S 1775386, reg. št. 28192,
izdala UE Ljubljana. gnf-181641
Jud Viktor, Gregorčičeva ulica 2,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BCH,
reg. št. 29976, izdala UE Murska Sobota.
gnf-181691
Kadunc Aleksandra, Dolenjska cesta 29,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1792582, reg. št. 129583, izdala UE
Ljubljana. gnz-181771
Kebert Dejan, Prušnikova 20, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1492315, reg. št. 119574, izdala UE
Maribor. gnt-181802
Koban Primož, Borova vas 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1740568, reg. št. 126443, izdala UE
Maribor. gnc-181719
Kodrič Janja, Velika vas pri Krškem 37B,
Leskovec pri Krškem, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 19288. gnt-181702
Kozelj Gregor, Predoslje 15, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2038264, reg. št. 45871, izdala UE
Kranj. gnc-181694
Kralj Nal, Žaucarjeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,

št. S1252104, reg. št. 67613, izdala UE
Ljubljana. gnc-181769
Kušar Uroš, Videm 37A, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1866947, reg. št. 247331. gny-181897
Kužnik Vesna, Vrečkova 9, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1375612, reg. št. 51949. gnk-181686
Lebar Milena, Grintovška ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1919758, reg. št. 216452, izdala UE
Ljubljana. gnu-181726
Lilek Matej, Šomat 12, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. AGH, št.
S1812331, reg. št. 13814. m-326
Maček Martin, Spodnje Gameljne 2/a,
Ljubljana Šmartno, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 654321, reg. št. 58138,
izdala UE Ljubljana. gni-181638
Maličevič Radmila, Kosovelova 5,
Pivka, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1975876, izdala UE Postojna.
gnj-181687
Marković Dušan, Rudarska ulica 16,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16869, izdala UE Lendava.
gnp-181656
Miklav Marjeta, Goriška 45, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2059262, reg. št. 8163, izdala UE
Velenje. gnz-181671
Miklavc Pintarič Simona, Dolenjska
cesta 40, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1490716, reg. št. 241263,
izdala UE Ljubljana. gne-181792
Mozetič Miloš, Erjavčeva cesta 13, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFG, reg.
št. 47619. gnj-181737
Muller Matej, Ob Parku 8, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001840439, reg. št.
24964, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj-181712
Murn Jernej, Lavričeva cesta 37A,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1335631, reg. št. 12983, izdala UE
Ajdovščina. gni-181713
Oberdank Hrastar Mihaela, Brilejeva
ulica 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1795779, reg. št.
31096. gnp-181881
Peterlin Primož, Pavšičeva ulica 11,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 6647, izdala UE Logatec. gnn-181808
Počivavšek Špela, Gerbičeva ulica 32,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1610589, reg. št. 253475, izdala UE
Ljubljana. gnu-181626
Prevolšek Uroš, Opekarniška 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1892580, reg. št. 51702. gnw-181724
Raboteg Božo, Stantetova 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
370151, reg. št. 33727, izdala UE Maribor.
gnj-181762
Radišič Milorad, Log Ivana Krivca
17, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BCEGH, št. S1624660, izdala UE Jesenice.
gne-181692
Ravnikar Vida, Krtina 95, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1591275, reg. št.
35583, izdala UE Domžale. gnl-181735
Razpet Tomaž, Poče 11, Cerkno,
vozniško dovoljenje, št. S 1292015, reg. št.
10203. gnu-181676
Recek Ignac, Žižki 31/A, Črenšovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
11486, izdala UE Lendava. gnx-181648
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Rovan David, Klanec 17, Logatec,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A
do
50km/h BGH, reg. št. 8281, izdala UE
Logatec. gnf-181866
Rudl Andrej, Plintovec 6C, Zgornja
Kungota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S817105, reg. št. 7656. m-327
Sajić Ramajana, Čevljarska 14, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 55119, reg. št. 47616, izdala
UE Koper. gnc-181794
Savec Uroš, Stantetova 28, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2047072, reg. št. 116957, izdala UE
Maribor. gnx-181673
Skubic Danica, Pot v Goričio 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2082348, reg. št. 70029, izdala UE
Ljubljana. gnb-181870
Smuk Nada, Bevke 86, 1358 Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, reg. št. 2171, izdala UE
Vrhnika. gnw-181624
Subotićugotovljenih Andreja, Rusjanov
trg 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 1945755, reg. št.
265235, izdala UE Ljubljana. gnr-181629
Širca Matjaž, Pivška ulica 4, Postojna,
vozniško dovoljenje, reg. št. 1685286.
gni-181738
Špes Gojkovič Metka, Sp. Ložnica 26,
Zgornja Ložnica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 2002987, reg. št.
15146. gni-181763
Šporar Miha, Šišenska cesta 17,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S2097296, reg. št. 176433.
gnb-181895
Šprajc Borut, Trubarjeva ulica 16,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 16238, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gng-181615
Štrafela Zdenka, Skorba 40A, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S251504,
izdala UE Ptuj. gng-181690
Štrancaar Danjela, Volčji grad 43,
Komen, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18631, izdala UE Sežana. gnv-181650
Tolar Milka, Na Kresu 24, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
20403, izdala UE Škofja Loka. gnh-181814
Trupej Vida, Valentiničeva cesta 5,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 398922. gnh-181764
Weingerl Branko, Dražen vrh 36, Zgornja
Velka, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
št. S1440891, reg. št. 9845. m-335
Zakošek Darko, Lokrovec 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 746976,
reg. št. 17125. gng-181790
Zaletel Petra, Gunceljska cesta 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1243613, reg. št. 222838. gne-181867
Zavec Branko, Breznikova ulica 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 250411, reg. št. 46242, izdala UE
Maribor. gnl-181685
Zidarič Marko, Macunova ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1221560, reg. št. 113421, izdala UE
Maribor. gnx-181723
Zorčič Katja, Gregorčičeva 6, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
18698, izdala UE Brežice. gnf-181716
Žele Boris, Pretnarjeva ulica 4, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S619599,
reg. št. 12240. gnq-181730

Št.

Zavarovalne police
B & B, d.o.o., Cesta Staneta Žagarja
27a, Kranj, zavarovalno polico, št.
243521, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnm-181684
Čretnik Marko, Stritarjeva ulica 14,
Domžale, zavarovalno polico, št. 40 253918,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnv-181900
Ferčec Slavko, Leibknechtova 40,
Maribor, zavarovalno polico, št. 40 256636,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. m-317
JANEZ d.o.o., Ul. Juša Kozaka 1,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 219498,
izdala zavarovalnica Tilia. gnk-181611
Janković Mladen, Gmajna 68, Notranje
Gorice, zavarovalno polico, št. 00001127977
in 00101501890, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gnb-181620
JUDEŽ D.O.O., Rozmanova 13,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. AO
688586, izdala zavarovalnica Slovenica.
gnm-181609
Marić Marko, Taborska 6A, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 00101762246
št. 762246, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. m-337
Pečnik Nataša, Bratovševa ploščad
21, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40
244104, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gnr-181879
Repanšek Frančiška, Medno 42/b,
Ljubljana-Šentvid, zavarovalno polico, št.
41601001628,
izdala
zavarovalnica
Slovenica – fond polica. gnn-181733
Rogič Dejan, Ul. Anke Salmičeve 38,
Leskovec pri Krškem, zavarovalno polico,
št. 281784. gnl-181660
Vipotnik Anica, Kamna gorica 40,
Cerknica, zavarovalno polico, št. 100021487,
izdala zavarovalnica Pokojninske družbe A
d.d. gnk-181836

Spričevala
Ascherl Stefanie, Vir, Maistrova ulica
14, Domžale, spričevalo od 1 do 4. letnika
Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani,
izdano leta 2001 – 2004. gnj-181637
Balaban Dejan, Adamičeva 1/b,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra Cene Štupar v
Ljubljani, izdano leta 1999. gnq-181855
Bedenik Nada, Podlože 60, Ptujska
Gora, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1996.
gnm-181659
Berglez Marjana, Pot na Novine
2B, Šentilj v Slov.goricah, spričevalo o
zaključnem izpitu 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1991 in
1992. m-314
Bilal Sanela, Ziherlova ulica 4, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za
parmanentno izobraževanje Cene Štupar,
smer ekonomsko komercialni tehnik, izdano
leta 2000. gni-181663
Buhin Srečko, Trčkova 283, Maribor,
spričevalo 4. letnika Gradbene tehnične
šole Maribor, izdano leta 1978. m-338
Burja Andrej, Bohinjska Bela 83,
Bohinjska Bela, indeks, št. 23960147, izdala
Fakulteta za strojništvo. gni-181642
Činku Violeta, Kumrovška ulica 13,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
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Srednje zdravstvene šole v Ljubljani, izdano
leta 1991. gng-181890
Črešnik Mateja, Spuhlja 119A, Ptuj,
spričevalo 1. in 2. letnika Živilske šole
Maribor – smer slaščičar, izdano leta 1999
in 2000. m-330
Felkar Jasna, Sveti Jurij 11/c, Rogašovci,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
družboslovne in ekonomske šole v
Murski Soboto, izdano leta 1984 in 1985.
gns-181603
Fišer Stojan, Žitna 23, Murska Sobota,
maturitetno spričevalo Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 1982. gnx-181748
Gerdej Boštjan, Koritenska cesta
17, Bled, diplomo in indeks Srednje
šole za gostinstvo in turizem Ljubljana.
gno-181607
Grabnar Suzana, Hlavče Njive 6, Škofja
Loka, maturitetno spričevalo in spričevalo
4. letnika Gimnazije Škofja Loka, izdano
leta 1997, izdano na ime Buh Suzana.
gni-181817
Greifoner Jernej, Novorogoška 21,
Miklavž na Dravskem polju, spričevalo o
zaključnem izpitu Srednje prometne šole
Maribor, izdano leta 2003. m-308
Grgić Ruža, Železnikova 22A, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj, izdano leta 1997. m-340
Gros Anton, Na jasi 33, Tržič, spričevalo
od 1 do 4. letnika Srednje zdravstvne šole
Jesenice. gnd-181743
Haclar Barbara, Štembalova ulica 16,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za farmacijo in zdravstvo,
izdano leta 1995. gni-181888
Hafner Matej, Seničica 15/a, Medvode,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene in ekonomske šole v Ljubljanii.
gnb-181795
Heberle Dušanka, Polanškova ulica
11, Ljubljana, spričevalo od 1. – 7. razreda
OŠ Vide Pregarc, Ljubljana, izdano na ime
Vuković Dušanka. gnu-181776
Hlode Petra, Radvanjska cesta 14C,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Juga Polak Maribor,
izdano leta 1998 in 1999. m-311
Horvat Katja, Gabrče 40, Vrhnika,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem, izdano leta 2003 in
2004. gnk-181886
Horvat Majda, Cankarjeva 8, Tržič,
spričevalo od 1.- 6. razreda OŠ Heroja
Grajzerja, izdano na ime Mali Majda.
gny-181622
Hotko Janez, Za Jezom 4, Tržič, diplomo
št. 398, Srednje kovinarske in cestno
prometne šole Škofja Loka. gne-181667
Klasic Boris, Zlatoličje 18A, Starše,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1982
in 1983. m-313
Klep Tina, Gregorčičeva 2, Celje,
spričevalo o poklicni maturi, obvestilo o
poklicni maturi in spričevalo 4. letnika SŠGT
Celje, izdano leta 2004. m-332
Kodele Borut, Verje 31G, Medvode,
diplomo Srednje kovinarske in usnarske šole
v Domžalah, leto izdaje 1988. gnj-181612
Kolšek Jože, Pongrac 88C, Griže,
spričevalo 3. letnika Živilske šole Maribor
– za poklic živilski tehnik, matična št. 259,
izdano leta 1979. gnh-181889
Košak Mihael, Radohova vas 14, Šentvid
pri Stični, spričevalo o zaključnem izpitu in

Stran

1990 /

Št.

23-24 / 11. 3. 2005

spričevalo 4. letnika Gimnazije Josip Jurčič
Ivančna Gorica. gnx-181698
Košenina Petra, Zg. Kungota 14,
Zgornja Kungota, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
pedagoške in kulturne usmeritve Maribor,
izdano leta 1989 in 1990. m-324
Kovač Darko, Adrijanci 77, Petrovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
strojne in poklicne šole Murska Sobota –
strojni tehnik. gnc-181744
Krajnik Mateja, Godešič 2, Škofja Loka,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole Kranj.
gnv-181675
Kralj Stojan, Trčova 183, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika II. gimnazije v
Mariboru, izdano leta 1975 in 1976. m-339
Krsmanović Uroš, Archinetova ulica 3,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Moste, izdano leta 2001. gnr-181804
Kusterle Marjetka, Prvačina 101,
Prvačina, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, testilno
konfekcijska tehnologinja, izdano leta 1992.
gnm-181809
Kušer Marjan Matevž, Bela Cerkev 1,
Šmarješke Toplice, spričevalo o končani
OŠ Center Novo mesto, izdano leta 1997.
gnw-181749
Kuzma Mateja, Petanjci 52, Tišina,
letno spričevalo Srednje zdravstvene šole
Murska Sobota, izdano leta 1990 in 1991.
gnb-181745
Lajšić Sanja, Preglov trg 10, Ljubljana,
indeks, št. 81536016, izdala Ekonomska
poslovna fakulteta v Mariboru. gnc-181819
Lešnik Melita, Dalmatinova 43, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Pedagoške
gimnazije Maribor, izdano leta 1980 in
1981. m-331
Ljubić Suzana, Dol pri Ljubljani 13,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1993,
izdano na ime Zidar Suzana. gnl-181760
Lukman Sašo, Javornik 37, Ravne na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje živilske šole Maribor, izdano leta
2001. m-322
Markoč Mihael, Dolnji Slaveči 138, Grad,
spričevalo 4. letnika Srednje tehniške šole
Murska Sobota – smer strojni tehnik, izdano
leta 1999. gnq-181630
Mustaﬁć Esad, Slavka Gruma 82, Novo
mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne gradbene šole Ivana Kavčiča v
Ljubljani, izdano leta 1982. gnm-181784
Mušič Zlata, Cesta T. tomšiča 70E,
Jesenice, diplomo Srednje metalurške šole,
izdano leta 1979. gnb-181670
Okorn Nataša, Dolenjska cesta 375,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdano
leta 1992, izdano na ime Topole Nataša.
gnp-181756
Perko Renata, Einspilerjeva ulica 34,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Zavod za izobraževanje Formula MBsmer prometni tehnik, izdano leta 1997.
m-312
Petrič Mihael, Florjan 132, Šoštanj,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠCC – tesar,
gradbinec, izdano leta 1997. gng-181740
Pirih Sebastjan, Trnovlje 54, Cerklje
na Gorenjskem, maturitetno spričevalo
Gimnazije Škofja Loka, izdano leta 1998.
gnk-181736
Podgornik Matej, Srednje kanomlja 22,
Spodnja Idrija, spričevalo o zaključnem
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izpitu Gimnazije Jurija Vege Idrija, izdano
leta 1992. gnq-181805
Pogačnik Franc, Begunje 103, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo 3. letnika
Gimnazije Jesenice, izdano leta 1981.
gnt-181652
Pogačnik Franc, Begunje 103, Begunje
na Gorenjskem, spričevalo 4. letnika
Gimnazije Jesenice, izdano leta 1982.
gns-181653
Potočar Vesna, Prevoje 88, Libeliče,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1992 in 1993. gnx-181623
Potočnik Gajser Barbara, Pristava 5/b,
Ljutomer, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole Ptuj, izdano leta 1996.
gny-181747
Prevorčič Sabina, Krembergerjeva 5,
Limbuš, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
pedagoška in kulturne šole Maribor, izdano
leta 1988 in 1989. m-334
Ražman Davor, Dekani 17, Dekani,
diplomo Srednje kovinarske in prometne
šole – monter in upravljalec energetskih
naprav, leto izdaje 1988. gng-181815
Ritlop Milena, Ulica ob progi 3, Murska
Sobota, indeks, št. 93536412, izdala
Fakulteta za strojništvo Maribor. m-315
Rudman Črt, Plavje 41, Koper –
Capodistria, indeks, št. 26202090, izdala
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnv-181775
Širovnik Sašo, Hrastje 74, Limbuš,
spričevalo 1., 2. in 3. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1993, 1995, 1996. m-333
Šorl Natalija, Stagne 32, Bled, diplomo
št. D-112, Centra srednjega usmejenega
izobraževanja Jesenice, izdano leta 1987.
gny-181672
Šoštarič Metka, Veržej 133, Veržej,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1975 in 1976.
m-318
Šranc Mateja, Zg. Plavž 4, Jesenice,
spričevalo 3. letnika Ekonomske srednje
šole Jesenice, izdano na ime Šemrl Mateja.
gne-181742
Štorga Emilijan, Škofjeloška cesta 25,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Ljubljana, izdano leta
2000. gnc-181869
Tacinger Barbara, Lešje 30, Majšperk,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
18/2005. gnc-181619
Trop Mitja, Prušnikova 16, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje gradbene
šole Maribor, izdano leta 1975 in 1976.
m-323
Tršan Anže, Zasavska 35, Kranj, indeks,
št. 20040409, izdala Pravna fakulteta v
Ljubljani. gnn-181633
Urank Nevenka, Pot na Fužine 35,
Ljubljana, diplomo Srednje medicinske šole
v Ljubljani, izdana leta 1983, na ime Glavica
Nevenka. gnw-181774
Urbanč Martin, Veliko Mračevo 12,
Podbočje, spričevalo o zaključnem izpitu
Šolski center Boris Kidrič Celje, izdano leta
1979. gnd-181618
Vidmar Mojca, Cesta v Radovno 8,
Mojstrana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Jesenice, izdano leta 1981,
izdano na ime Lah Mojca. gnf-181741
Viher Danjela, Streliška pot 14, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Srednje
družboslovne šole. gng-181765

Zorić Aleksander, Ul. Janka Puglja 9,
Kranj, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Kranj, izdano leta 2004. gnr-181679
Žun Barbara, Vide Šinkovčeve 9, Kranj,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije
Kranj. gnq-181655

Ostali preklici
Barišić Peter, Ulica Gradnikove brigade
47, Nova Gorica, študentsko izkaznico,
št. 64020219, Fakulteta za elektrotehniko.
gnr-181779
Bezverkha Natalya, Podova 41, Rače,
delovno knjižico. m-325
Bratina Matija, Gregorčičeva ulica 27,
Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
41020155, izdala Medicinska fakulteta.
gnw-181728
Bukovnik Jaka, Ignaca Borštnika 8,
Cerklje na Gorenjskem, delovno knjižico.
gnj-181662
Črepinko Miran, Malečnik 207, Maribor,
delovno knjižico. m-336
Dolinar Aleš, Vojsko 90, Idrija, delovno
knjižico. gnk-181661
Godec Robert, Ljubljanska ulica 5, Izola
– Isola, delovno knjižico. gnt-181752
Hiršman Saša, Miklošičeva ulica 3,
Domžale, delovno knjižico. gnp-181606
Jenko Nika, Gregorčičeva cesta 23B,
Ilirska Bistrica, študentsko izkaznico, št.
01003188, izdala Pedagoška fakulteta.
gno-181636
Kaiser Jadranka, Cigonca 48, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico. m-328
Kalser Sonja, Cigonca 48, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico. gns-181753
Kancilija Helena, Ljubljanska cesta 56,
Domžale, delovno knjižico. gnr-181604
Kancilija Pavel, Miklošičeva ulica 3,
Domžale, delovno knjižico. gnq-181605
Klemenčič Leopold, Police 9, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnz-181746
Klemenčič Marija, Police 9, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnh-181739
Kotnik Simona, Sovinja peč 6, Kamnik,
vozno karto, št. 2050. gnw-181674
Kraner Boštjan, Vinarje 109, Maribor,
delovno knjižico. m-306
Lampret Gorazd, Pristava 17, Črna
na Koroškem, študentsko izkaznico, št.
29006356, izdala Naravoslovna tehniška
fakulteta. gng-181894
Mayer Marija, Koželjskega ulica 3,
Velenje, delnice KRS Velenje, št. 00663,
006964 in 006965. gnu-181751
Mlakar Sebastijan s.p., Ingoličeva 11,
Slovenska Bistrica, izvod nacionalne licence
št. 5610 za vozilo z reg. št. MB V5-555 in
izvod licence skupnosti št. 743 za vozilo z
reg. št. MB V5-555. gnh-181714
PETRIČ d.o.o. Ajdovščina, Goriška 57,
Ajdovščina, veljavnost izvoda potrdila o
priglasitvi prevozov za lastne potrebe, št.
G 2001380 za prevoze za lastne potrebe v
notranjem cestnem prometu za vozilo TAM
z reg. št. GO 89-87J. gnf-181816
Pirih Alenka, Bevkova ulica 16,
Radovljica, študentsko izkaznico, št.
41980074, izdala Medicinska fakulteta.
gnt-181831
Počivavšek Špela, Gerbičeva ulica
32, Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
19381373, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gns-181628
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Popovič Maja, Jerebova ulica 9, Metlika,
študentsko izkaznico, št. 20040314, izdala
Pravna fakulteta. gns-181732
Potočnik Ariana, Jelšane 59, Jelšane,
študentsko izkaznico, št. 19427628, izdala
Ekonomska fakuleta. gnx-181877
Purg Ina, Skorba 24, Hajdina, vozno
karto, št. 233, izdal Certus. m-320
Roblek Gregor s.p., Bašelj 25/a, Preddvor,
izvod licence skupnosti,št. 009452/15058/01BGH28/2000, za vozilo Mercedes Benz 1935LS
5E z reg. št. KR R1 -601. gnd-181643
Rudman Črt, Plavje 41, Koper –
Capodistria, študentsko izkaznico, št.
26202090, izdala Fakulteta za gradbeništvo
in geodezijo v Ljubljani. gnt-181777
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Smrke Jožefa, Hrastje 8, Mirna Peč,
delovno knjižico. gnq-181680
Sobotkiewicz Nina, Roška 11, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41970114,
izdala medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnl-181614
Sodja Slavko, Poljče 8, Begunje na
Gorenjskem, delovno knjižico. gnv-181750
Spaseska Jasmina, Resljeva 42,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
41980215, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gne-181842
Škorič Maja, Cesta talcev 18, Velenje,
izkaznico
odvetniškega
pripravnika,
št. 896/03, izdala Odvetniška zbornica
Slovenije. gnk-181761

1991

Škrlj Andrej, Knežak 134, Knežak,
potrdilo o opravljenem traktorskem tečaju,
dne 8. 5. 2005, št. 3/3690, izdala Srednja
gozdarska in lesarska šola Postojna.
gnl-181893
Švigelj Jure, Cesta pod Slivnico 3,
Cerknica, vozno karto, št. 001 0198, izdal
Integral Notranjska d.o.o. gny-181822
Tominšek Janko, Kardeljev trg 6, Velenje,
dve delnici KRS Velenje d.d. s št. 025150 in
025151. gnt-181677
Žagar Danijel, Žaga 1, Srpenica,
študentsko izkaznico, št. 21019127, izdala
FDV. gns-181882
Žele Boris, Pretnarjeva ulica 4, Postojna,
delovno knjižico. gnp-181731

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Gradnje
Storitve
Mednarodni razpisi
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 po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

Stran

1893
1893
1893
1894
1894
1894
1920
1928
1936
1936
1941
1941
1946
1948
1950
1950
1951
1951
1952
1958
1959
1969
1976
1976
1976
1977
1977
1977
1978
1979
1979
1982
1982
1983
1984
1984
1985
1985
1986
1986
1986
1987
1988
1989
1989
1990

Stran

1992 /

Št.

23-24 / 11. 3. 2005
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VELJA OD
1. JANUARJA 2005

Zakon o prekrških
z uvodnimi pojasnili mag. Boštjana Tratarja
in stvarnim kazalom
O prekrških bodo po 1. januarju 2005 odločali upravni in drugi državni
organi ter nosilci javnih pooblastil, ki nadzorujejo izvajanje predpisov, kakor
tudi sodišča za prekrške prve in druge stopnje. Sankcije za prekrške
pa bodo: globa, opomin, kazenske točke v cestnem prometu
s prenehanjem veljavnosti vozniškega dovoljenja, prepoved vožnje
motornega vozila, izgon tujca iz države, odvzem predmetov in vzgojni
ukrepi.
Našteli smo le nekaj določb Zakona o prekrških, ki na novo ureja
to področje. V uvodnih pojasnilih je poleg pregleda vsebine zakona
po posameznih poglavjih tudi primerjalnopravni pregled ureditve
prekrškov v 15 evropskih državah.

Z ALOŽBA

– 10614 broširana izdaja
– 10615 vezana izdaja

Slovenska ul. 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18


3906 SIT z DDV
4340 SIT z DDV

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

Zakon o prekrških
– 10614 broširana izdaja

3906 SIT z DDV

Štev. izvodov

– 10615 vezana izdaja

4340 SIT z DDV

Štev. izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig
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