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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 17122-07-403-62/2005-3 Ob-8241/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-62/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: izdelava in dobava delov policijskih uniform.
Podrobnejši opis in okvirne količine artiklov,
ki so predmet javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 15. 4. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: čevlji; podrobnejši opis
in okvirne količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
106,751.041 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.

25. 3. 2005

2) Vrsta in obseg: srajce; podrobnejši
opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
214,445.640 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: bunda puhovka; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
6,440.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: vodotesna oblačila;
podrobnejši opis in okvirne količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
203,630.469 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: jopič vetrni; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
51,512.252 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: suknjiči in hlače; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
236,213.231 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: pokrivala; podrobnejši
opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
67,359.247 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
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2) Vrsta in obseg: ženski klobuček; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
21,139.704 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: delovna oblačila negorljiva; podrobnejši opis in okvirne količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
11,841.240 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: delovna oblačila; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
43,337.220 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: majice; podrobnejši
opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
16,737.600 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: hlače SE; podrobnejši
opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
10,800.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: majice polo, puliji; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
35,693.800 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
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2) Vrsta in obseg: podobleka termo; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
17,348.360 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: nogavice; podrobnejši
opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
39,859.272 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 16
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: torbe in nahrbtniki;
podrobnejši opis in okvirne količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
19,437.460 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 17
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: opasači in pasovi hlačni; podrobnejši opis in okvirne količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
15,399.010 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 18
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: torbice usnjene; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
27,848.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 19
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: artikli iz usnja; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
3,740.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 20
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: torbica za pištolo Beretta 92FS z dvojnim varovanjem; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
39,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 21
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
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2) Vrsta in obseg: opasač PPE – komplet; podrobnejši opis in okvirne količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
8,750.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 22
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: rokavice zimske usnjene; podrobnejši opis in okvirne količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
26,183.664 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 23
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: kravate; podrobnejši
opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
20,468.160 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 24
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: trenirka; podrobnejši
opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
7,052.453 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 25
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: položajne oznake; podrobnejši opis in okvirne količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
22,911.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 26
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: vezeni emblemi in
našitki; podrobnejši opis in okvirne količine
bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
13,189.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
Sklop št. 27
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Vrsta in obseg: tkani emblemi in našitki; podrobnejši opis in okvirne količine bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
3,912.177 SIT.
4) Predvideni datum začetka: postopka
15. 4. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-62/2005.
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: 21. 3. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Gradnje
Ob-8136/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Krško, kontaktna oseba: Janja
Špiler, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. +386/7/498-11-00,
faks +386/7/492-22-21, elektronska pošta: janja.spiler@krsko.si, internetni naslov:
www.krško.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SL Consult d.o.o., kontaktna
oseba: Urška Marovt, univ. dipl. ekon., Tržaška cesta 118, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-90-90, faks +386/1/241-90-92,
elektronska pošta: urska.marovt@sl-consult.si.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje odpadnih voda povodja spodnje Save – Kanalizacijski sistem
Krško.
II.2) Kraj izvedbe: območje Občine Krško, Slovenija,
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno oskrbo,
odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo itd.)).
II.4) Vrsta in obseg gradnje: projekt
Kanalizacijski sistem Krško obsega izgradnjo kanalizacijskih kanalov v dolžini
16,65 km, 6 zadrževalnih bazenov ter 4
črpališčnih mest.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
priprava projekta pridobitve gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo, projekt izvedbenih del, pridobitev gradbenega dovoljenja,
izgradnja in priprava objektov.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/
008/1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: Wastewater Treatment Of Down Stream Sava River Basin – Sewage System Krško; Project No
2002/SI/16/P/PE/008/.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Občina Krško

Storitve
Ob-8054/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet JN: Aleksander Ščuka, univ. dipl. inž.
(05/33-01-455), za ekonomska vprašanja:
Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/33-01-560),
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih
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borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”pranje tekstila”.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93100000.
II.2.3) Kategorija storitve 1 A.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
306,500.000 SIT (brez DDV)/3 leta.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: april 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: 16. 3. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

Javni razpisi
Blago
Ob-8375/05
Razveljavitev
Naročnik Splošna bolnišnica, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, na podlagi sklepa Državne revizijske komisije za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil št.:
018-42/05-32-500 z dne 8. 3. 2005, v celoti
razveljavlja javni razpis za dobavo in montažo računalniškega tomografa (CT aparat)-16 rezinski, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 117 z dne 29. 10. 2004,
Ob-29103/04.
Obvestilo o razveljavitvi so prejeli vsi ponudniki, ki so sodelovali v postopku javnega
naročila.
Naročnik bo pristopil k pripravi novega
JN.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-8073/05
Sprememba roka predložitve
in odpiranja ponudb
V Uradnem listu RS, št. 20-21 z dne
4. 3. 2005, Ob-6158/05, je bil objavljen razpis za oddajo naročila blaga po odprtem
postopku:
I. dentalna pohištvena in strojna oprema
ter aparature,
II. razni medicinski aparati in oprema.
Skladno z Zakonom o javnih naročilih
– uradno prečiščeno besedilo – ZJN-1UPB1 (Uradni list RS, št. 36/04) objavljamo popravek in spreminjamo ter podaljšujemo rok predložitve in odpiranja ponudb
za II. sklop.
II. sklop: razni medicinski aparati in oprema, se razdeli v smiselno zaokrožene podsklope, in sicer:
II/A. medicinski aparati in oprema za laboratorij,
II/B. medicinski aparat in oprema za psihologijo,
II/C. medicinski aparat in oprema za
oftalmologijo,
II/D. medicinski aparat in oprema za mamograﬁjo,
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II/E. medicinski aparat in oprema za kardiologijo,
II/F. medicinski aparat in oprema za ginekologijo,
II/G. ostali medicinski aparati in oprema.
Obseg blaga za II. sklop: ponudnik mora
ponuditi vrsto blaga, ki je predmet javnega
naročila v celoti po posameznem podsklopu
– to je 100% razpisane vrste blaga za vsak
podsklop.
Merila za II. sklop: merila za II. sklop
ostanejo enaka, le da se bo ocenjeval vsak
podsklop posebej.
Veljavnost ponudbe mora biti vezana na
spremenjen rok odpiranja ponudb – 18. 7.
2005.
Popravek se smiselno nanaša na celotno
razpisno dokumentacijo – II. sklop.
Vsa ostala določila ostajajo enaka kot
izhaja iz razpisne dokumentacije.
Sprememba roka za predložitev in odpiranje ponudb za II. sklop:
Spremenjen rok za oddajo ponudbe je:
18. 4. 2005, ob 9. uri.
Javno odpiranje ponudb bo: 18. 4. 2005,
ob 10. uri.
Rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb za I. sklop ostaja nespremenjen.
Zaradi spremembe roka predložitve in
odpiranja ponudb za II. sklop morajo ponudniki, ki se prijavljajo tudi za I. sklop, predložiti
dve ločeni ponudbi, s tem da dokumentacijo
kopirajo, prav tako lahko tudi vse ostale zahtevane priloge (dokazila) kopirajo.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Št. 17122-03-403-97/2004/11 Ob-8382/05
Popravek
V objavi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za nakup objekta za Policijski oddelek Šentjernej,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 10 z
dne 4. 2. 2005, Ob-3416/05, se spremeni
III.2.1.3) točka objave tako, da se pravilno
glasi:
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: lokacijska informacija;
tehnični opis ponujene nepremičnine;
katastrski načrt z vrisanim tlorisom ponujenega objekta; tlorisi, karakteristični
prerezi in fasade ponujene nepremičnine; pregled prostorov ponujene nepremičnine; situacija objektov ter podatki
o priključitvi na gospodarsko javno infrastrukturo.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17122-03-403-76/2005/2 Ob-8242/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba: Nataša Grgasovič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-57-84, faks
+386/1/472-57-91, elektronska pošta: natasa.grgasovic@mnz.si, internetni naslov:
http://www.policija.si/en/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Nataša Grgasovič, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-57-84,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
natasa.grgasovic@mnz.si, internetni naslov: http://www.policija.si/en/, povezava:
PHARE.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, kontaktna oseba: Nataša Grgasovič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-57-84, faks
+386/1/472-57-91, elektronska pošta: natasa.grgasovic@mnz.si, internetni naslov:
http://www.policija.si/en/, povezava: PHARE.
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.
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: pravosodje in notranje zadeve, nabava opreme za mejno kontrolo, informacijska, telekomunikacijska in tehnična
oprema – ponovitev razpisa za neuspešne
sklope.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava informacijske in tehnične opreme
za nadzor državne meje (čitalci, osebni
računalniki, tiskalniki, sistemi za pregled
avtentičnosti dokumentov, detektorji radioaktivnih snovi, ročni termalni prikazovalniki, detektorji eksplozivnih snovi,
detektorji drog). Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je podan v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MNZ, Vodovodna 93a,
1000 Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1, dopolnilni besednjak: računalniška oprema in pribor; glavni besednjak,
glavni predmet: 33.25.24.00-5, dopolnilni
besednjak: oprema za meritve in preverjanje; glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.26.00-0, dopolnilni besednjak: sistemi za detekcijo eksplozivnih snovi.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1, dodatni predmeti: računalniška oprema in pribor.
2) Kratek opis: oprema za AFIS (avtomatska prepoznava prstnih odtisov), in sicer
oddaljene postaje in specialni čitalci.
3) Obseg ali količina:
– oddaljene postaje: 10 kosov,
– specialni čitalci: 5 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 3 mesece po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet: 33.25.24.00-5,
dopolnilni besednjak: oprema za meritve in
preverjanje.
2) Kratek opis: tehnična oprema za mejno kontrolo in mejne prehode – tehnična
oprema, in sicer sistem za preverjanje dokumentov, ročni detektor radioaktivnih snovi
in ročni termalni prikazovalnik.
3) Obseg ali količina:
– sistem za preverjanje dokumentov: 25
kosov,
– ročni detektor radioaktivnih snovi: 15
kosov,
– ročni termalni prikazovalnik: 2 kosa.
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4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 6 mesecev po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.26.26.00-0, dopolnilni besednjak: sistemi
za detekcijo eksplozivnih snovi.
2) Kratek opis: tehnična oprema za mejno kontrolo in mejne prehode – tehnična
oprema, in sicer prenosni detektor narkotikov in eksplozivnih snovi.
3) Obseg ali količina:
– prenosni detektor narkotikov in eksplozivnih snovi: 11 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava 6 mesecev po podpisu
pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: oprema za AFIS (avtomatska
prepoznava prstnih odtisov):
– oddaljene postaje: 10 kosov,
– specialni čitalci: 5 kosov;
– sklop 2: tehnična oprema za mejno
kontrolo in mejne prehode – tehnična oprema:
– sistem za preverjanje dokumentov:
25 kosov,
– ročni detektor radioaktivnih snovi:
15 kosov,
– ročni termalni prikazovalnik: 2 kosa;
– sklop 3: tehnična oprema za mejno
kontrolo in mejne prehode – tehnična
oprema:
– prenosni detektor narkotikov in eksplozivnih snovi: 11 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece za sklop 1, 6 mesecev
za sklopa 2 in 3 od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– razpisna garancija: ponudniki morajo
skupaj s ponudbo predložiti razpisno garancijo v višini 1% cene za vse ponujene sklope. Ta garancija bo po končanem postopku
razpisa vrnjena neuspešnim ponudnikom,
uspešnemu ponudniku(-kom) pa potem, ko
bodo pogodbo podpisale vse stranke. Razpisna garancija bo unovčena, če ponudnik
ne bo izpolnil obveznosti, ki so navedene v
njegovi ponudbi;
– izvedbena garancija: izbrani ponudnik
bo moral ob podpisu pogodbe predložiti garancijo za izvedbo v višini 10% pogodbene
cene izražene v evrih. Rok za predložitev
garancije za izvedbo je največ 30 dni po
prejemu pogodbe, podpisane s strani pogodbenika. Če izbrani ponudnik ne predloži
te garancije v zahtevanem roku bo pogodba
neveljavna. Pripravljena bo nova pogodba
in poslana ponudniku, ki je predložil naslednjo ekonomsko najugodnejšo in tehnično
ustrezno ponudbo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Plačilo bo izvedeno v evrih za tuje
ponudnike in v nacionalni valuti za slovenske ponudnike.
Pogoji plačila so natančneje podani v
razpisni dokumentaiji.
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 vsak ponudnik podpisati ponudbo,
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za katero odgovarjajo vsi ponudniki skupaj
in vsak zase. Skupina izvajalcev imenuje
nosilca, ki odgovarja naročniku v zvezi s
skupno ponudbo. V primeru, da bo skupina
izvajalcev izbrana na javnem razpisu, mora
naročniku 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: izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti, ki
so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega
postopka po nacionalnih zakonodajah in
uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja, zaradi neprofesionalnega obnašanja s
sodbo, ki ima moč res judicata (pravnomočno
razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo dokazano
s sredstvi, ki jih naročnik lahko upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost
in plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri so bili ustanovljeni, ali določbami države naročnika;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljuﬁjo, korupcijo, vpletenostjo v kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo nezakonito dejavnostjo, ki škoduje ﬁnančnim
interesom skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se ﬁnancira
iz proračuna skupnosti, resno kršili pogodbo
z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih obveznosti.
Vsak od ponudnikov mora predložiti pisna dokazila v skladu z zakonskimi določili
države, v kateri je ustanovljen, da se ne
uvršča v nobeno zgoraj naštetih kategorij.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpis iz sodnega registra oziroma priglasitveni list, ki dokazuje, da so
prijavitelji registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah kot gospodarske družbe
ali samostojni podjetniki v državi, kjer so
ustanovljeni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o
ﬁnančnem stanju vneseni v priloženo tabelo,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: opis usposobljenosti ponudnika na podobnih projektih. Minimalna
zahteva za usposobljenost ponudnika (ali
konzorciuma) sta izvedena vsaj dva podobna projekta v zadnjih treh letih. Projekta
morata biti primerljiva glede na zahtevnost
in velikost.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem
javnem naročilu: referenčna številka:
EuropeAid/117482/D/S/SI.
IV.1.3.2)
Druge
prejšnje
objave: referenčna številka: EuropeAid/
117482/D/S/SI.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: SI0302.02, razpis št.
2, ponovitev neuspešnih sklopov.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranja ponudb se
lahko udeleži le en predstavnik ponudnika,
ki mora predati poverilnico zastopnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2005
ob 11. uri, Ministrstvo za notranje zadeve,
Beethovnova 3, Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršenkoli uporaben sklic:
a) 2003 nacionalni PHARE program –
pravosodje in notranje zadeve,
b) SI0302.02.
VI.4) Dodatne informacije: ponudniki lahko postavijo dodatna vprašanja glede vsebine in pogojev v razpisni dokumentaciji v
pisni obliki najkasneje 16 dni pred rokom za
oddajo ponudb, pri čemer se morajo sklicevati na referenčno številko in na naslov predmeta (SI0302.02, Supply of equipment for
the state-border control). Odgovori na vsa
prejeta dodatna vprašanja glede vsebine in
pogojev v razpisni dokumentaciji bodo poslana vsem znanim ponudnikom v pisni obliki najpozneje 6 dni pred rokom za oddajo
ponudb. Vsi odgovori bodo tudi dostopni na
spletni strani iz I.2) točke objave. Po temu
roku dodatna pojasnila ne bodo možna.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-8243/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Republic of Slovenia, Ministry of Interior, for the attention of:
Nataša Grgasovič, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenia, Tel. +3861/472-57-84,
Fax: +386/1/472-57-91, Electronic mail: natasa.grgasovic@mnz.si, Internet address:
http://www.policija.si/en/.
I.2) Address from which further information can be obtained: Republic of Slovenia, Ministry of Interior, contact person:
Nataša Grgasovič, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenia, Tel. +386/1/472-57-84,
Fax: +386/1/472-57-91, Electronic mail: natasa.grgasovic@mnz.si, Internet address:
http://www.policija.si/en/, link: PHARE.
I.3) Address from which documentation may be obtained: Republic of Slovenia, Ministry of Interior, contact person:
Nataša Grgasovič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Sovenia, Tel. +386/1/472-57-84,
Fax +386/1/472-57-91, Electronic mail: natasa.grgasovic@mnz.si, Internet address:
http://www.policija.si/en/, link: PHARE.
I.4) Address to which tenders/requests
to participate must be sent: Republic of
Slovenia, Ministry of interior, Mail reception
ofﬁce, for the attention of: Nataša Grgasovič,
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Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenia.
I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1.2) Type of supplies contract: purchase.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: justice and home
affairs, supply of equipment for the stateborder control information, telecommunication and technical equipment – re-tendering
procedure.
II.1.6) Description/object of the contract:
the aim of the contract is the supply of
information and technical equipment for
state-border control (scanners, personal
computers, printers, system for document examination, hand held radionuclide identiﬁer, hand held thermal imagers, explosives and narcotics portable
detector). Detailed description of object of
the contract is stated in the tender dossier.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: MOI, Vodovodna
93a, 1000 Ljubljana, Slovenia.
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main vocabulary, Main object:
30.20.00.00-1, Supplementary vocabulary:
Computer equipment and supplies; Main
vocabulary, Main object: 33.25.24.00-5,
Supplementary vocabulary: Equipment for
measurement and control; Main vocabulary,
Main object: 33.26.26.00-0, Supplementary
vocabulary: System for explosives detection.
II.1.9) Division into lots: yes.
Lot No 01
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main vocabulary, Main object:
30.20.00.00-1, Supplementary vocabulary:
Computer equipment and supplies.
2) Short description: equipment for AFIS
(automated ﬁnger prints recognition), remote stations and special scanners.
3) Scope or quantity:
– remote stations: 10 pcs,
– special scanners: 5 pcs.
4) Indication about different starting/delivery date: delivery 3 months after signature
of the contract.
Lot No 02
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main vocabulary Main object:
33.25.24.00-5, Supplementary vocabulary:
Equipment for measurement and control.
2) Short description: technical equipment for border control and border crossings – document examination system, hand
held radionuclide identiﬁer and hand held
thermal imagers.
3) Scope or quantity:
– document examination system: 25
pcs,
– hand held radionuclide identiﬁer: 15
pcs,
– hand held thermal imagers: 2 pcs.
4) Indication about different starting/delivery date: delivery 6 months after signature
of the contract.
Lot No 03
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): Main vocabulary, Main object:
33.26.26.00-0, Supplementary vocabulary:
System for explosives detection.
2) Short description: technical equipment for border control and border crossings – technical equipment: explosives and
narcotics portable detector.
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3) Scope or quantity
– explosives and narcotics portable detector: 11 pcs.
4) Indication about different starting/delivery date: delivery 6 months after signature
of the contract.
Tenders may be submitted for: one lot,
several lots, all lots.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope:
Lot 1: equipment for AFIS:
– remote stations: 10 pieces,
– livescan: 5 pieces.
Lot 2: technical equipment for border
control and border crossings – technical
equipment:
– document examination system: 25
pieces,
– hand held radionuclide identiﬁer: 15
pieces,
– hand held thermal imagers: 2 pieces.
Lot 3: technical equipment for border
control and border crossings – technical
equipment:
– explosives and narcotics portable detector: 11 pieces.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: 3 months for Lot 1, and 6
months for Lot 2, and Lot 3 from the signature of the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees required: tender guarantee:
Tenderers must provide a tender guarantee of 1% of the budget available for the
contract when submitting their tender. This
guarantee will be released to unsuccessful tenderers once the tender procedure
has been completed and to the successful
tenderer(s) upon signature of the contract
by all parties. This guarantee will be called
upon if the tenderer does not fulﬁl all obligations stated in its tender.
Performance guarantee: the successful
tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10% of the amount of the
contract at the signing of the contract. This
guarantee must be provided no later than
30 days after tenderer receives the contract
signed by the contracting authority. If the selected tenderer fails to provide such a guarantee within this period, the contract will be
void and a new contract may be drawn up
and sent to the tenderer which has submitted the next best compliant tender.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions:
Payments shall be made in euro for foreign contractors and in national currency for
slovenian contractors.
Methods of payment are stated in the
tender dossier.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded:
if a tenderer is a joint venture or consortium
of two or more persons, the tender must be
single with the object of securing a single
contract, each person must sign the tender,
and will be jointly and severally liable for
the tender and any contract. Those persons
must designate one of their number to act
as a leader with authority to bind the joint
venture or consortium. if the contract will be
awarded to a joint venture or consortium,
notarial act or deed must be submitted to
the contracting authority.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
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or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required: natural persons, companies or ﬁrms shall not be eligible for the
award of contracts where:
A) they are bankrupt or being wound
up, are having their affairs administered by
the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
B) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
C) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the contracting authority can justify;
D) they have not fulﬁlled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the contracting authority or
those of the country where the contract is to
be performed;
E) they have been the subject of a judgment, which has the force of res judicata
for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the communities’ ﬁnancial
interests;
F) following another procurement procedure or grant award procedure ﬁnanced
by the community budget, they have been
declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
All tenderers must provide the documentary proof usual under the law of the country
that they do not fall into any of the categories listed above.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: extract from the register of companies issued by a competent judicial or
legal authority of the country in which it is
established.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity – means of proof required: use the template for economic and ﬁnancial standing
attached to the tender dossier.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required: a description of the ﬁrm’s
qualiﬁcations with reference to projects of
similar nature and the same scope. The
minimum requirement is at least two similar projects within the last three years. The
projects must be comparable with this one
in scope and complexity.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: Publication reference: EuropeAid/117482/D/S/SI.
IV.1.3.2) Other previous publications: Publication reference: EuropeAid/
117482/D/S/SI.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.1) Reference number attributed
to the ﬁle by the contracting authority:
SI0302.02, tender No. 2, re-tendering procedure.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract document and additional documents:
Obtainable until 10. 5. 2005.
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IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 10. 5. 2005, at the
latest 10.00 a.m. local time.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt
of tenders.
IV 3.7.1) Persons authorised to be
present at the opening of tenders: only one
tenderer’s representative, submitting the
power of attorney, may attend the opening
session.
IV.3.7.2) Date, time and place:
10. 5. 2005 11.00 a.m. local time; Ministry
of interior, Beethovnova 3, 1000 Ljubljana,
Slovenia.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
no.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes; 2003 National programme for Slovenia
– justice and home affairs:
a) Program: PHARE,
b) Financing: SI0302.02.
VI.4) Additional information:
Tenderers may submit questions for clariﬁcation of the tender dossier in writing up
to 16 days before the deadline for submission of tenders, specifying the publication
reference and the contract title (SI0302.02,
supply of equipment for the state-border
control).
Any clariﬁcation of the tender dossier will
be communicated simultaneously in writing
to all known tenderers at the latest 6 calendar days before the deadline for submission
of tenders. answers to all tenderers will also
be available at the web site (Annex A) of this
notice. No further clariﬁcations will be given
after this date.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
21. 3. 2005.
Ministry of interior
Ob-8622/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (SVN): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna
oseba: prof. dr. Vito Turk, direktor, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/477-32-12, faks 00386/1/477-39-06,
elektronska pošta: vito.turk@ijs.si, internetni
naslov: www.ijs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: dr. Borut Smodiš,
Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/58-85-363*, faks
00386/1/58-85-346*, elektronska pošta:
borut.smodis@ijs.si*, internetni naslov:
http://www.rcp.ijs.si/phare/hotcells/*.
*Vsa vprašanja in druge relevantne
informacije naj bodo postavljena/poslana le
preko e-pošte na zgoraj naveden naslov
borut.smodis@ijs.si. Vsi odgovori bodo
dosegljivi na zgoraj navedenem internetnem
naslovu http://www.rcp.ijs.si/phare/hotcells/.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna
oseba: dr. Borut Smodiš, Jamova 39, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/58-85-363,
faks 00386/1/58-85-346, elektronska pošta:
borut.smodis@ijs.si, internetni naslov:
www.ijs.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Institut
»Jožef Stefan«, kontaktna oseba: vložišče,
za dr. Borut Smodiš, Jamova 39, SI-1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/58-85-363,
faks 00386/1/58-85-346, elektronska pošta:
borut.smodis@ijs.si, internetni naslov:
www.ijs.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova in modernizacija
objekta »vročih celic«.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: cilj
pogodbe je nakup opreme in instrumentov za obnovo in modernizacijo objekta
vročih celic. Oprema in instrumenti se
bodo uporabljali za manipulacijo, karakterizacijo in kondicioniranje nizko in srednje radioaktivnih materialov vključno
z njihovim stiskanjem, rezanjem in prepakiranjem v sode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Institut Jožef Stefan, Brinje
40, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E: osrednjeslovenska.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.00.00.00, dopolnilni besednjak: medicinske in laboratorijske naprave, optične
in finomehanične naprave, ročne ure, ure,
farmacevtski in sorodni medicinski potrošni
material; dodatni predmeti, glavni besednjak: 33.24.00.00, dopolnilni besednjak:
instrumenti za merjenje količin; dodatni predmeti, glavni besednjak: 33.25.00.00, dopolnilni besednjak: instrumenti za preverjanje
fizikalnih karakteristik, dodatni predmeti,
glavni besednjak: 29.00.00.00, dopolnilni
besednjak: stroji, oprema, naprave, aparati
in sorodni izdelki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop 1: zamenjava obstoječih manipulatorjev
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.00.00.00, dopolnilni besednjak: medicinske in laboratorijske naprave, optične
in finomehanične naprave, ročne ure, ure,
farmacevtski in sorodni medicinski potrošni
material; dodatni predmeti, glavni besednjak: 33.22.00.00, dopolnilni besednjak:
oprema za vodenje na daljavo; dodatni predmeti, glavni besednjak: 29.22.18.50-7, dopolnilni besednjak: mehanska oprema za
manipulacijo.
2) Kratek opis in količina: zamenjava obstoječih manipulatorjev vročih celic:
"Master slave" manipulatorji, zatesnjeni skozi cev, 2 kosa.
Sklop 2: merilna oprema za karakterizacijo radioaktivnih odpadkov, merjenje
kontaminacije ter nadzor zračnih in tekočih
efluentov
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.24.16.00, dopolnilni besednjak: monitorji
sevanja; dodatni predmeti, glavni besednjak: 33.24.10.00, dopolnilni besednjak: aparat za merjenje sevanja; dodatni predmeti,
glavni besednjak: 33.24.15.00-6, dopolnilni
besednjak: naprave za merjenje kontaminacije.
2) Kratek opis in količina: merilna oprema
za karakterizacijo radioaktivnih odpadkov,
merjenje kontaminacije ter nadzor zračnih
in tekočih efluentov:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Merilni sistem za delce alfa
in beta
Sistem za alfa
spektrometrijo
In-situ sistem gama
spektrometrije za
radiološko karakterizacijo
odpadkov in predmetov
Prenosni kontaminacijski
monitor z večjo površino
Merilnik skupne alfa, beta
in gama aktivnosti
Samostoječi osebni
kontaminacijski monitor
Prenosni sistem za nadzor
zraka
Sistem za nadzor polja
ionizirajočega sevanja
Sistem za radiološki on-line
nadzor tekočih eﬂuentov

1 kos
1 kos
1 kos

1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos

Sklop 3: oprema za kondicioniranje
odpadkov in dekontaminacijo
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 29.00.00.00, dopolnilni besednjak:
stroji, oprema, naprave, aparati in sorodni
izdelki; dodatni predmeti, glavni besednjak:
29.22.10.00, dopolnilni besednjak: naprave
za dvigovanje in rokovanje; dodatni predmeti, glavni besednjak: 29.24.24.72, dopolnilni
besednjak: naprave za stiskanje; dodatni
predmeti, glavni besednjak: 29.71.34.30-3,
dopolnilni besednjak: sesalniki; dodatni predmeti, glavni besednjak: 29.24.23.11-0, dopolnilni besednjak: tehtnice; dodatni predmeti, glavni besednjak: 29.24.24.72-6,
dopolnilni besednjak: dekontaminacijska
oprema.
2) Kratek opis in količina: oprema za kondicioniranje odpadkov in dekontaminacijo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Predstiskalnica
Oprema za razrez
Ultrazvočna
dekontaminacija
Sesalnik s HEPA ﬁltrom
Viličar z dodatno opremo
za manipulacijo odpadkov
Mobilni delovni šotor
Tehtnica

1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos
1 kos

Sklop 4: osebna in okoljska zaščitna
oprema
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
29.85.22.20, dopolnilni besednjak: oprema
za zaščito pred sevanjem; dodatni predmeti, glavni besednjak: 29.12.00.00, dopolnilni
besednjak: črpalke in kompresorji.
2) Kratek opis in količina: osebna in
okoljska zaščitna oprema:
1.

2.
3.

Ventilirana zaščitna
obleka za delo v jedrski
industriji (rokovanje z
radioaktivnimi
odpadki)
Nosilno ogrodje za razvod
zraka
Prenosna enota za
pripravo zraka za dve
osebi

100
kosov

2 kosa
1 kos
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4.
5.
6.
7.

Cevni priključki z adapterji
za dovod zraka iz enote
za pripravo zraka
Cevni priključki z adapterji
Brezoljni kompresor za
dovod zraka iz enote za
pripravo zraka
Prijemalo za daljinsko
rokovanje z radioaktivnimi
viri

1 kos
2 kosa
1 kos
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: opis
zahtev za posodobitev in modernizacijo
objekta vročih celic v 4 sklopih je dosegljiv
v tehnični specifikaciji razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ponudniki morajo upoštevati navodila v razpisni dokumentaciji. Variantne
rešitve niso dovoljene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 9 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– razpisna garancija: razpisna garancija izdana s strani banke in niminirana v
EVRIH v višini 1% ponujene cene ponujenih sklopov mora biti pripravljena v skladu z
vzorcem v aneksu razpisne dokumentacije.
Razpisna garancija bo vrnjena neuspešnim
ponudnikom ne kasneje kot 60 dni po podpisu pogodbe. Uspešnemu ponudniku
pa bo sproščena ob podpisu pogodbe, ob
predpostavki, da je bila izvedbena garancija že predložena. Razpisna garancija bo
unovčena, če ponudnik ne bo izpolnil vseh
obveznosti, ki so navedene v njegovi ponudbi;
– izvedbena garancija: izbrani ponudnik
bo moral predložiti garancijo za izvedbo v
višini 10% pogodbene cene, oblika garancije je navedena v aneksu razpisne dokumentacije. Garancijo za izvedbo mora ponudnik predložiti najkasneje v 30 dneh po
prejemu obvestila o izbiri s strani naročnika.
Če izbrani ponudnik ne predloži izvedbene
garancije v zahtevanem roku bo pogodba
neveljavna. V tem primeru bo lahko pripravljena nova pogodba in poslana ponudniku,
ki je predložil naslednjo najugodnejšo in
ustrezno ponudbo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– plačila tujim ponudnikom bodo opravljena v EVRIH, slovenskim ponudnikom
pa v nacionalni valuti. Plačila v SIT bodo
izvršena na podlagi nakupnega tečaja
EVRA pri Banki Slovenije na dan izvedbe
plačila na bančni račun dobavitelja;
– plačila bo odobril in izvedel Institut
»Jožef Stefan«, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: kolikor je ponudnik
združenje ali konzorcij dveh ali več oseb,
morajo vse take osebe skupno in vsaka
posamično jamčiti za izpolnitev pogojev pogodbe skladno z zakonom države naročnika
in morajo na zahtevo naročnika določiti eno
izmed njih, da zastopa njihovo združenje ali
konzorcij. Sestava združenja ali konzorcija
se ne sme spremeniti brez predhodne pisne
odobritve naročnika.

Št.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti:
Izločeni bodo vsi ponudniki, ki:
a) so v stečajnem postopku ali v likvidaciji, tisti, ki so pod upravo sodišča, tisti,
ki so sklenili dogovor z upniki, tisti, katerih
poslovne dejavnosti začasno mirujejo ali so
v enakem položaju, ki izhaja iz podobnega postopka po nacionalnih zakonodajah
in uredbah;
b) so bili obsojeni zaradi kaznivega dejanja zaradi neprofesionalnega
obnašanja s sodbo, ki ima moč res judicata
(pravnomočno razsojene stvari);
c) so bili spoznani za krive zaradi hudega neprofesionalnega obnašanja, ki je bilo
dokazano s sredstvi, ki jih naročnik lahko
upraviči;
d) niso izpolnjevali obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
ali plačila davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri so bili ustanovljen, ali določbami države naročnika ali tiste
države v kateri naj bi izvajala pogodba;
e) so predmet sodbe, ki ima moč res
judicata (pravnomočno razsojene stvari), v
zvezi z goljufijo, korupcijo, vpletenostjo v kriminalno organizacijo ali katerokoli drugo nezakonito dejavnostjo, ki škoduje finančnim
interesom Skupnosti;
f) so v drugem postopku javnih naročil ali
postopku dodelitve sredstev, ki se financira
iz proračuna Skupnosti, resno kršili pogodbo z neizpolnjevanjem svojih pogodbenih
obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpis iz registra podjetij, ki ga je izdal
pristojni sodni ali upravni organ v državi, kjer
je podjetje ustanovljeno.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o letnem prometu podjetja za
zadnja tri leta 2001, 2002 in 2003;
– povprečni letni prihodek prijavitelja
mora v obdobju 2001-2003 znašati najmanj
1,000.000 EUR za sklope št. 1, 2 in 3 ter
najmanj 500.000 EUR za sklop št. 4.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je podjetje tehnično usposobljeno (kvalifikacije) izvesti projekt z referencami projektov podobne narave, velikosti
in pomena. Reference morajo biti vpisane v
ustrezen obrazec razpisne dokumentacije.
– najmanj 2 podobna projekta izvedena v
zadnjih 10 letih. Projekta morata biti primerljiva s tem v zahtevnosti in pomenu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo javnega naročila:
ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: napoved objave: EuropeAid/
119788/D/S/SI.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 2005 do 9. ure
po lokalnem času.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 90 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: po en predstavnik ponudnika s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2005
ob 10. uri po lokalnem času; Institut »Jožef
Stefan«, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.
Če se, navedite projekt/program in
kakršen koli uporaben sklic
a) Programme
Phare program 2002, Horizontalni program za podporo skupnosti na področju
jedrske varnosti za Slovenijo v letu 2002,
projekt 632.10.02 »Posodobitev in modernizacija objekta vročih celic«.
b) Financing
Finančni memurandum SI2002/000/
632.10 med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo z januarja 2003 in dodatek
k finančnem memorandumu z novembra
2004.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Institut »Jožef Stefan«
Ob-8621/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of
the contracting authority: Jozef Stefan Institute, for the attention of: Prof.
Dr. Vito Turk, director, Jamova 39,
SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Telephone
00386/1/477-32-12, Fax 00386/1/477-39-06,
electronic mail: vito.turk@ijs.si, internet address: www.ijs.si.
I.2) Address from which further information can be obtained: Jozef Stefan
Institute, for the attention of: Dr. Borut
Smodiš, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia, Telephone 00386/1/58-85-363*,
Fax 00386/1/58-85-346*, electronic mail:
borut.smodis@ijs.si*, internet address:
http://www.rcp.ijs.si/phare/hotcells/*.
*All questions and other relevant information shall be asked/sent only by email to the above stated e-mail address
borut.smodis@ijs.si. All answers will be
available on the above stated internet address http://www.rcp.ijs.si/phare/hotcells/.
I.3) Address from which documentation
may be obtained: Jozef Stefan Institute, for
the attention of: Dr. Borut Smodiš, Jamova
39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Telephone
00386/1/58-85-363, Fax 00386/1/58-85-346,
electronic mail: borut.smodis@ijs.si, internet
address: www.ijs.si.
I.4) Address to which tenders/requests to
participate must be sent: Jozef Stefan Institute, for the attention of: vložišče – Mail reception ofﬁce – for Dr. Borut Smodiš, Jamova
39, SI-1000 Ljubljana, Slovenia, Telephone
00386/1/58-85-363, Fax 00386/1/58-85-346,
electronic mail: borut.smodis@ijs.si, internet
address: www.ijs.si.
I.5) Type of contracting authority: body
governed by public law.
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II.1.2) Type of supplies contract: purchase.
II.1.4) Is it a framework agreement: no.
II.1.5) Title attributed to the contract by
the contracting authority: “Hot Cells” Facility
Renovation and Modernization.
II.1.6) Description/object of the contract: the aim of this contract is to purchase the equipment and instruments
for renovation and modernization of the
“Hot Cells” facility. This equipment and
instruments will be used for handling,
characterizing and conditioning low and
medium radioactive materials, including
their compression, cutting and repackaging into drums.
II.1.7) Site or location of works, place of
delivery or performance: Jozef Stefan Institute, Brinje 40, SI-1262 Dol pri Ljubljani,
Slovenia.
NUTS code: SI00E: Osrednjeslovenska.
II.1.8.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.00.00.00, supplementary vocabulary:
medical and laboratory devices, optical and
precision devices, watches and clocks, pharmaceuticals and related medical consumables; additional objects, main vocabulary:
33.24.00.00, supplementary vocabulary: instruments for measuring quantities; additional
objects, main vocabulary: 33.25.00.00, supplementary vocabulary: instruments for checking physical characteristics; additional objects,
main vocabulary: 29.00.00.00, supplementary
vocabulary: machinery, equipment, appliances, apparatus and associated products.
II.1.9) Division into lots: yes.
Lot No 1: replacement of existing manipulators
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.00.00.00, supplementary vocabulary:
medical and laboratory devices, optical
and precision devices, watches and clocks,
pharmaceuticals and related medical consumables; additional objects, main vocabulary: 33.22.00.00, supplementary vocabulary: remote-control equipment; additional
objects, main vocabulary: 29.22.18.50-7,
supplementary vocabulary: mechanical handling equipment.
2) Short description and quantity: replacement of existing hot cell manipulators:
Master slave manipulators sealed thru-type
2 pcs.
Lot No 2: measurement equipment for
waste characterisation, contamination and
air/liquid efﬂuent monitoring
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.24.16.00, supplementary vocabulary:
radiation monitors; additional objects, main
vocabulary: 33.24.10.00, supplementary
vocabulary: apparatus for measuring radiation; additional objects, main vocabulary:
33.24.15.00-6, supplementary vocabulary:
contamination-monitoring devices.
2) Short description and quantity: measurement equipment for waste characterization, contamination and air/liquid efﬂuent
monitoring:
1.
2.
3.

Alpha/beta counting system
Alpha spectrometry system
In-situ gamma spectrometry
system for waste and object
characterization

1 pc
1 pc
1 pc
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Portable large area contamination monitor
Gross alpha, beta/gamma
sample counting system
Fixed personal contamination monitor
Portable air monitoring
system
Area monitoring system
Liquid discharge on-line
monitoring system

1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc

Lot No 3: waste conditioning and decontamination equipment
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
29.00.00.00, supplementary vocabulary:
machinery, equipment, appliances, apparatus and associated products; additional
objects, main vocabulary: 29.22.10.00,
supplementary vocabulary: lifting and handling equipment; additional objects, main
vocabulary: 29.24.24.72, supplementary vocabulary: compaction equipment; additional
objects, main vocabulary: 29.71.34.30-3,
supplementary vocabulary: vacuum cleaners; additional objects, main vocabulary:
29.24.23.11-0, supplementary vocabulary:
balances; additional objects, main vocabulary: 29.24.24.72-6, supplementary vocabulary: decontamination equipment.
2) Short description and quantity: waste
conditioning and decontamination equipment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pre-compactor
Cutting equipment
Ultrasonic decontamination
HEPA vacuum cleaner
Forklift Truck with Accessories for waste manipulation
Portable booth (working
tent)

1 pc
1 pc
1 pc
1 pc
1 pc

Balance

1 pc

1 pc

Lot No 4: personal and environmental
protective equipment
1.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
29.85.22.20, supplementary vocabulary: radiation protection equipment; additional objects,
main vocabulary: 29.12.00.00, supplementary
vocabulary: pumps and compressors.
2) Short description and quantity: personal and environmental protective equipment
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ventilated protective suit
for nuclear industry (waste
handling)
Air distribution harness
Mobile air preparation unit
for two persons
Hose connection with
adapters for air supplier
Hose connection with
adapters
Oil free compressor to supply the air preparation unit
Remote gripper for source
manipulation from distance

100
pcs
2 pcs
1 pc
1 pc
2 pcs
1 pc
1 pc

Tenders may be submitted for: one lot,
several lots, all lots.
II.1.10) Will variants be accepted: no.
II.2.1) Total quantity or scope: the description of requirements for “Hot Cells”
renovation and modernization under 4 lots
is available in the Technical Speciﬁcations
of Tender Dossier.
II.2.2) Options: the tenderers are expected to follow instructions provided in the
Technical Speciﬁcations. No variant solutions are allowed.
II.3) Duration of the contract or time limit
for completion: period in 9 months from the
award of the contract.
III.1.1) Deposits and guarantees required:
– tender guarantee: the tender guarantee issued by the bank and nominated in
EURO for 1% amount of the offered total
price of lots tendered must be provided according to the model annexed to the tender dossier. Tender guarantees provided by
tenderers who have not been selected shall
be released not later than 60 days after the
signing of the contract. The tender guarantee of the successful tenderer shall be
released on the signing of the contract, once
the performance guarantee has been submitted. This guarantee will be called upon
if the tenderer does not fulﬁl all obligations
stated in its tender;
– performance guarantee: the successful
tenderer will be asked to provide a performance guarantee of 10% of the amount of the
contract and must be presented in the form
speciﬁed in the annex to the Tender Dossier.
This guarantee must be provided no later
than 30 days after the tenderer receives
the notiﬁcation of the award. If the selected
tenderer fails to provide such a guarantee
within this period, the contract will be void
and a new contract may be drawn up and
sent to the tenderer which has submitted the
next best compliant tender.
III.1.2) Main terms of ﬁnancing and payment and/or reference to the relevant provisions:
– payments shall be made in EURO
for foreign Contractors and in national currency for Slovenian Contractors. The payment shall be made in SIT on the basis of
the equivalent value of the baying rate of
EURO of the Bank of Slovenia on the day
preceding payment to the supplier’s account
number;
– payments shall be authorised and
made by Jozef Stefan Institute, Jamova 39,
1000 Ljubljana, Slovenia.
III.1.3) Legal form to be taken by the
grouping of suppliers, contractors or service
providers to whom the contract is awarded: if
the Contractor is a joint venture or consortium of two or more persons, all such persons
shall be jointly and severally bound to fulﬁl
the terms of the contract according to the
law of the state of the Contracting Authority
and shall, at the request of the Contracting
Authority, designate one of such persons to
act as leader with authority to bind the joint
venture or consortium. The composition of
the joint venture or consortium shall not be
altered without the prior consent in writing of
the Contracting Authority.
III.2.1) Information concerning the personal situation of the contractor, supplier
or service provider and information and formalities necessary for the evaluation of the
minimum economic, ﬁnancial and technical
capacity required:
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Tenderers will be disqualiﬁed if:
(a) they are bankrupt or being wound
up, are having their affairs administered by
the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any
analogous situation arising from a similar
procedure provided for in national legislation
or regulations;
(b) they have been convicted of an offence concerning their professional conduct
by a judgment which has the force of res
judicata;
(c) they have been guilty of grave professional misconduct proven by any means
which the Contracting Authority can justify;
(d) they have not fulﬁlled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country
in which they are established or with those
of the country of the Contracting Authority
or those of the country where the contract is
to be performed;
(e) they have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for
fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities' ﬁnancial
interests;
(f) following another procurement procedure or grant award procedure ﬁnanced
by the Community budget, they have been
declared to be in serious breach of contract
for failure to comply with their contractual
obligations.
III.2.1.1) Legal position – means of proof
required: extract from the Register of companies issued by a competent judicial or
legal authority of the country in which it is
established.
III.2.1.2) Economic and ﬁnancial capacity
– means of proof required:
– a statement of the ﬁrm’s overall turnover for the last three years 2001, 2002 and
2003;
– the average annual income of the tenderer in the period 2001-2003 must be at
least 1.000.000 EURO for Lots No 1, 2 and
3 and at least 500.000 EURO for Lot No 4.
III.2.1.3) Technical capacity – means of
proof required:
– a description of the tenderer’s qualiﬁcations with references to projects of similar
nature, size and similar scope. The description shall follow the format attached to the
Tender Dossier;
– at least 2 similar projects carried out
over the past 10 years. The projects must
be comparable with this one in complexity
and scope.
III.3.1) Is provision of the service reserved to a speciﬁc profession: no.
III.3.2) Will legal entities be required to
state the names and professional qualiﬁcations of the personnel responsible for execution of the contract: no.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.1.1) Have candidates already been
selected: no.
IV.1.3.1) Prior information notice concerning the same contract: Forecast:
EuropeAid/119788/D/S/SI.
IV.2) Award criteria:
(A) Lowest price.
IV.3.2) Conditions for obtaining contract
document and additional documents: obtainable until 4th May, 2005.
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IV.3.3) Timelimit for receipt of tenders or
requests to participate: 4th May, 2005; 09:00
local time.
IV.3.5) Language or languages in which
tenders or requests to participate can be
drawn up: english.
IV.3.6) Minimum time frame during which
the tenderer must maintain its tender: 90
days from the deadline stated for receipt
of tenders.
IV.3.7.1) Persons authorised to be
present at the opening of tenders: only one
representative of bidders with written authorization.
IV.3.7.2) Date, time and place: 4th May,
2005 at 10:00 a.m. local time; Jozef Stefan Institute, Jamova 39, SI-1000 Ljubljana,
Slovenia.
VI.1) Is this notice a non-mandatory one:
yes.
VI.3) Does the contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference
a) Programme
Phare Programme 2002, Horizontal
Programme for Community Support in the
Field of Nuclear Safety for 2002 in Slovenia,
project 632.10.02 “Hot cell facility renovation
and modernization”.
b) Financing
Financing Memorandum SI2002/000/
632.10 between Republic of Slovenia and
the European Commission of January 2003
and Addendum to ﬁnancing memorandum of
November 2004.
VI.5) Date of dispatch of this notice:
18th March, 2005.
Jozef Stefan Institute
Št. 502-13/2004
Ob-7846/05
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: reševalna vozila (tip A2,
tip B, tip C).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
reševalna vozila (tip A2, tip B, tip C).
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,
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– 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:
– registrcija dejavnosti,
– dovoljenje za opravljane dejavnosti,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– potrdilo za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo o vpisu v register dobaviteljev
medicinskih pripomočkov,
– potrdilo o nekaznovanosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in 2,
– potrdilo sodne ali druge enakovredne
evidence, da prosti 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; Ur. l. RS, št.
108-109 z dne 8. 10. 2004, Ob-26964/04.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 108 z dne 8. 10.
2004, Ob-26964/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 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 (točka
6 razpisne dokumentacije).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2005.
Ministrstvo za zdravje
Št. 404-08-87/2005-2
Ob-8056/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za obrambo RS, kontaktna
oseba: vodja izvedbe javnega naročila:
Jože Mokorel, tel. 01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
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RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije - vodja
izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi
za dvig razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86, Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije - vodja
izvedbe javnega naročila: Jože Mokorel, tel.
01/471-25-53, Kardeljeva ploščad 24, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 85/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup računalniške strojne in komunikacijske opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: MORS – skladišče
URSZR, Roje–Dovjež.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01 pozivniki
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 02:
– delovne postaje NT/WS,
– prenosni računalniki (notesniki),
– mrežni laserski tiskalniki čb,
– optični čitalniki,
– LCD prikazovalniki 17",
– LCD prikazovalniki 19".
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 03 mobilno brezžično lokalno
računalniško omrežje
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 04:
– računalniška komunikcijska oprema
– usmerjevalniki,
– požarna pregrada PIX in IDS.
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 05 back up za internetni strežnik
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
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Sklop št. 06 računalniške strežniške rezine
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Sklop št. 07:
– nadzor in upravljanje računalniških
omrežij,
– nadgradnja aplikativne programske
opreme in nakup licenc,
2) Kratek opis: glej II.2.1).
3) Obseg ali količina: glej II.2.1).
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobava v 35 dnevih po podpisu
pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop

Predmet

01

Pozivniki

02

03
04
05
06
07

ali postopek likvidacije ali ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe.
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, ne starejšega od
90 dni od datuma določenega za predložitev ponudb, pristojnega okrožnega sodišča,
gospodarski oddelek, sodni register, samostojni podjetniki in obrtniki pa predložijo potrdila, da so še vpisani v vpisnik podjetnikov
posameznikov pri izpostavi Davčnega urada
ali Obrtne zbornice.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo:
– fotokopija potrdila, izdanega s strani
Ministrstva za pravosodje – Kazenska evidenca, ki se nanaša na pravno osebo, ne
starejšega od 90 dni od datuma določenega
za predložitev ponudb.

Delovne postaje NT/WS
Prenosni računalniki (notesniki)
Mrežni laserski tiskalniki čb
Optični čitalniki
LCD prikazovalniki 17"
LCD prikazovalniki 19"
Mobilno brezžično lokalno računalniško omrežje
Računalniška komunikcijska oprema – usmerjevalniki
Požarna pregrada PIX in IDS
Back up za internetni strežnik
Računalniške strežniške rezine
Nadzor in upravljanje računalniških omrežij
Nadgradnja aplikativne programske opreme in nakup licenc

* Glej tehnične podatke in zahteve navedene v prilogi št. 4 razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: zaključek 35 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: 30 dni po
prejemu računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
a) Za pravne osebe (gospodarske
družbe):
– fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetij, ne starejšega od 90 dni.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– fotokopija priglasitvenega lista za dejavnost, katere predmet je javni razpis, ne
starejšega od 90 dni;
– fotokopija obrtnega dovoljenja, če gre
za opravljanje obrti ali obrti podobne dejavnosti, ne starejšega od 90 dni.
– da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek

Količina
kos/kpl
1560
kosov
100 kpl
4 kpl
5 kosov
15 kosov
20 kosov
16 kosov
1 kpl
*
*
1 kpl
1 kpl
*
*

– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
Dokazilo:
– original potrdilo, ki ga izda Davčna
uprava RS, Davčni urad, ne starejše od 30
dni od datuma določenega za predložitev
ponudb.
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
Dovoljenje izda pristojni organ Upravne
enote, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj,
za opravljanje določene dejavnosti, skladno
z Zakonom o gospodarskih družbah, v nasprotnem primeru pa zadostuje tudi lastna
izjava, skladno s 44. členom ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, ne starejših od 90 dni ali fotokopija
BON-1/P ne starejšega od 90 dni ali fotokopija BON 1 in izpisa banke o stanju sredstev
na transakcijskem računu podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2, ne starejšega
od 90 dni.
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b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik):
– originalno potrjena napoved za odmero
davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo
leto (DURS), vključno z bilanco stanja za
preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt žiro račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na žiro računu za
obdobje zadnjih šestih mesecev pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik dokazuje usposobljenost za izvedbo javnega naročila in v ta
namen obvezno prilaga naslednje potrjene
dokumente in izjave:
– ponudbo – predračun za predmet javnega naročila, ki je opredeljen v Prilogi
št. 4,
– podatki o ponudniku (Priloga št. 1),
izjavo, da soglaša z vsemi pogoji razpisa
(Krovna izjava-Priloga št. 2),
– izjavo ponudnika o boniteti podjetja na
dan oddaje ponudbe, o poravnavi obveznosti in potrditvi veljavnosti ponudbe in roka
plačila (Priloga št. 3),
– predračun (Priloga št. 5),
– ponudba (Priloga št. 6),
– konﬁguracija opreme (Priloga št. 7),
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo posla (Priloga št. 9),
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancija dobi (Priloga št.
11),
– vzorčna pogodba (Priloga št. 13).
Vse izpolnjene, podpisane in žigosane
priloge so obvezni sestavni del ponudbene
dokumentacije.
Kolikor ponudbi niso predloženi dokazi
o izpolnjevanju posameznega pogoja, se
ponudba izloči.
Garancije:
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo banke za resnost ponudbe v
višini 2% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo do konca veljavnosti ponudbe (Priloga št. 8),
– najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe
mora izvajalec predložiti garancijo banke za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 5%
od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj
sedem dni po datumu določenem za primopredajo (Priloga št. 10),
– ob primopredaji mora ponudnik predložiti bančno garancijo za odpravo napak
v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti z veljavnostjo vsaj sedem
dni po preteku garancijske dobe (Priloga
št. 12).
Bančna garancija za resnost ponudbe
in od banke podpisane in žigosane izjave v
skladu s priloženimi vzorci, so obvezni sestavni del ponudbene dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo
Merila za oceno ponudb
Ocena ponudbe je vsota ocene ponudnika ter ocene ponujene cene in garancije

ocena_ponudbe = ocena_ponudnika + ocena_cene_in_garancije
Legenda:
ocena_ponudbe - številčna vrednost v
območju med 0 in 1000 zaokrožena na dve
decimalni mesti
ocena_ponudnika - številčna vrednost v
območju med 0 in 200
ocena_cene in_garancije - številčna
vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena na dve decimalni mesti
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Na osnovi števila točk ocena_ponudbe,
bo naročnik izbral ponudnike za posamezne
sklope z najvišjim številom pridobljenih točk,
s katerimi bo sklenil pogodbo.
Ocena ponudbe bo zaokrožena na dve
decimalni mesti. Pri vrednosti na tretjem decimalnem mestu od 0 do 4 bomo zadržali
vrednost drugega decimalnega mesta, pri
vrednostih na tretjem decimalnem mestu od
5 do 9 pa bomo za eno povečali vrednost
drugega decimalnega mesta.
Največje skupno možno število točk ocene ponudbe za posamezni sklop naročila pri
posameznem ponudniku je lahko 1000.
Ocena ponudnika
Točkovanje ponudnikov opreme
50
Pooblaščen zastopnik proizvajalca najmanj leto dni ali proizvajalec
ponujene opreme - (predloži potrdilo proizvajalca)
DA

0
NE

x5
Število zaposlenih in usposobljenih serviserjev v servisni službi ponudnika na področju, ki je predmet javnega razpisa (največ 20 točk)
– (predloži poimenski seznam zaposlenih)
x 2/dan
Skupen čas usposabljanj na leto na področju, ki je predmet javnega
razpisa v obdobju zadnjih dveh let (največ 30 točk) (predloži kopije
originalnih potrdil) Interna usposabljanja v podjetju ne štejejo!*
20
DA

0
NE

30
Ali ima proizvajalec certiﬁkat iz serije ISO 9000 (predloži kopijo cer- DA
tiﬁkata)

0
NE

50
Dosedanje reference v zvezi s ponujenim predmetom javnega naročila DA
v zadnjih dveh letih! (predloži spisek referenc)

0
NE

Zagotavljanje rezervnih delov in podpore v času življenjske dobe

* Pri kopijah potrdil za dokazovanje usposabljanj, bomo v primeru, ko ni originalno
označenega časa trajanja usposabljanja upoštevali, da je usposabljanje trajalo en dan. V
primeru, da je na potrdilu originalno navedenih
več oseb, bomo kot skupen čas usposabljanja
upoštevali naveden čas usposabljanja pomnožen s številom navedenih udeležencev.
DA
12

NE

V vprašalniku je pravilne odgovore potrebno prekrižati. V nasprotnem primeru jih ne bomo upoštevali.
Na vprašanja, kjer je za odgovor potrebno vpisati številčni podatek je tega
potrebno vpisati v zato pripravljeni okvirček.
Podatkov v osenčenih poljih ni dovoljeno popravljati ali dopolnjevati.
Opozorilo!
Vprašanja v vprašalnikih so namenjena
točkovanju ponudnika v zvezi s predmetom
javnega naročila za katerega je oddal ponudbo. Isto velja za zahtevane kopije originalnih potrdil.
V primeru, da ponudnik odda ponudbo
za več predmetov javnega naročila, mora pri
vsaki ponudbi ločeno izpolniti zahtevani vprašalnik. Odgovorov na vprašanja, pri katerih
ne bodo predloženi zahtevani dokumenti ne
bomo upoštevali oziroma točkovali.
Ocena_ponudnika je število zbranih točk
iz vprašalnika.
Najvišja možna ocena ponudnika je lahko 200 točk.
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Ocena ponujene cene in garancije

ocena _ cene _ in _ garancije �

najnižja _ cena
� u1 � �
cena

Zap. št.
1.
2.

Utež
u1
u2

3

garancijsk i _ rok
najdaljši _ garancijsk i _ rok

�� u2

Vrednost uteži
600
200

Izračun ocene posamezne ponudbe:
Legenda:
ocena cene in garancije - številčna vrednost v območju med 0 in 800 zaokrožena na dve decimalni mesti
najnižja cena - najnižja ponujena cena izmed ponujenih cen vseh ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila v SIT brez DDV
in brez popustov
cena - ponujena cena v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v SIT brez DDV in brez popustov
najdaljši garancijski rok - najdaljši garancijski rok izmed ponujenih garancijskih rokov vseh
ponudnikov za posamezni predmet javnega naročila v mesecih
garancijski rok - garancijski rok v ocenjevani ponudbi za posamezen predmet javnega naročila v mesecih
Najvišja možna ocena ponujene cene in
garancije je lahko 800 točk.
IV.3.1) referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-87/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 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 85/2005-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

1119119-7141998-00000085) ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva plačila
razpisne dokumentacije. Zahtevo za razpisno
dokumentacijo po elektronski pošti ponudnik
naslovi na elektronski naslov, ki mora vsebovati
naslednje podatke: navedbo polnega naslova
ponudnika 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 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 30. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2005
ob 9. uri na naslovu: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Ob-8058/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta Radovljica, kontaktna oseba: Dolar Tatjana, Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/533-75-00, faks 04/533-75-55, elektronska
pošta: projekt6s.oskratl@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: 1. skupina: kruh in
pekovski izdelki; 2. skupina: meso in mesni izdelki; 3. skupina: mleko in mlečni izdelki; 4. skupina: perutninsko meso in izdelki; 5. skupina: sadje in zelenjava; 5.a)
skupina: jabolka; 5.b) skupina: krompir;
6. skupina: konzervirano sadje in sadni
sirupi; 7. skupina: jajca; 8. skupina: ribe;
9. skupina: mlevski izdelki in testenine;
10. skupina: čaji in suho sadje; 11. skupina:

zmrznjeni program – mlevski izdelki;
12. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Antona
Tomaža Linharta Radovljica, Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica in podružnični šoli v
Mošnjah in Ljubnem.
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. skupina: kruh in pekovski izdelki;
2. skupina: meso in mesni izdelki; 3. skupina:
mleko in mlečni izdelki; 4. skupina: perutninsko meso in izdelki; 5. skupina: sadje
in zelenjava; 5.a) skupina: jabolka; 5.b)
skupina: krompir; 6. skupina: konzervirano sadje in sadni sirupi; 7. skupina: jajca;
8. skupina: ribe; 9. skupina: mlevski izdelki
in testenine; 10. skupina: čaji in suho sadje;
11. skupina: zmrznjeni program – mlevski
izdelki; 12. skupina: ostalo prehrambeno
blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 9. 2005 in/ali konec 31. 8. 2007.
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;
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– 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.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 28. 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. 01302-6030677239 pri
UJP Kranj, s pripisom za namen: razpisna
dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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. 7. 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 3. 5. 2005 ob 8.
uri; Osnovna šola Antona Tomaža Linharta
Radovljica, Kranjska cesta 27, 4240 Radovljica.
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: 17. 3. 2005.
Osnovna šola Antona Tomaža Linharta
Radovljica
Ob-8059/05
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
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba:
Brane Bizjan, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-361, faks 01/51-88-303,
elektronska pošta: brane.bizjan@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-967, faks 01/30-09-901,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 013/B/05-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
računalniška strojna oprema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: DARS d.d., Grič 54,
Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
3023.00.0.0-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: računalniška strojna oprema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik je dolžan preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 3,060.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev.
Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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.3.2) 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.
1. vrednost ponudbe – ponder 0.90,
2. rok dobave blaga – ponder 0.07,
3. garancijska doba – ponder 0.03.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 013/B/05-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005.
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Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Plačilo mora biti predhodno izvedeno na
transakcijski račun pri Banki Celje d.d., št.
06000 – 0112292446.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2005
ob 10. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana,
sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-8060/05
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
d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Marjan Zavec, Industrijska cesta 3, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/70-02-411, faks 05/72-65-307,
elektronska pošta: marjan.zavec@dars.si,
internetni naslov: www.dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič, Grič 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/51-88-362, faks 01/51-88-303, elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Družba za
avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., vložišče
– soba 107, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-967, faks 01/30-09-901,
internetni naslov: www.dars.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 007/B/05-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava mehanizacije in opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: avtocestne baze naročnika v RS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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– sklop 1: števec prometa,
– sklop 2: telefonska centrala in telefonski aparati,
– sklop 3: razna oprema za elektro meritve,
– sklop 4: oprema delavnice,
– sklop 5: stoli za cestninske kabine – 15
kosov,
– sklop 6: stroji za štetje bankovcev – 4
kosi,
– sklop 7: fotokopirni stroj,
– sklop 8: nadgradnja – samonakladalnik
za tovorno vozilo,
– sklop 9: navijalec kablov za prikolice
– 20 kosov,
– sklop 10: infrardeči merilec temperature površine – 3 kosi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: naročnik ne zahteva nobenih ﬁnančnih zavarovanj.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
ﬁnancira dobavo blaga iz lastnih sredstev.
Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen 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: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa je potrebno ponudbi priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: 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: 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. vrednost ponudbe – ponder 0.80,
2. rok dobave – ponder 0.10,
3. garancijski rok – ponder 0.10.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 007/B/05-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: pridobiti jo je mogoče vsak dan od 8. do 12. ure. Plačilo mora
biti izvedeno na transakcijski račun pri Banki
Celje d.d., št. 06000 – 0112292446.
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: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2005
ob 9. uri; DARS d.d., Grič 54, Ljubljana, sejna soba št. 108.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 168/05
Ob-8099/05
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 ++385/1/522-27-64,
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:
nakup plastičnih vrečk.
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: razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
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% 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 v celoti izpolniti naslednje pogoje:
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 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. 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 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;
6. da izpolnjuje v celoti vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije;
7. 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. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb);
4. 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).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
5. 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:
6. podroben opis vsebine – predmeta ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika, priloženi vzorci ponujenih artiklov;
7. 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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 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: 10. 5. 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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2005
ob 12. uri; Klinični center Ljubljana, glavna
stavba, Zaloška cesta 7, predavalnica III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
sklepal pogodbe z izbranimi ponudniki za
obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še za maksimalno 2 krat po eno leto ob
izpolnjevanju pogojev navedenih v razpisni dokumentaciji. Ponudniki imajo pravico
do brezplačnega vpogleda v razpisno dokumentacijo na naslovu, ki je naveden za
njen prevzem.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-8118/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
kontaktna oseba: Barbara Štukelj, Glinška
ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/200-23-50, faks 01/425-98-23, elektronska pošta: barbara.stukelj@ess.gov.si, internetni naslov: http://www.ess.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod RS za zaposlovanje, vložišče – soba 2 (klet), Glinška ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod RS
za zaposlovanje, vložišče – soba 4 (klet),
Glinška ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-23-50, faks 01/425-98-23.
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
2005-2008.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
stalna dobava pisarniškega materiala za
potrebe Zavoda RS za zaposlovanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po območnih službah
zavoda.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: stalne
dobave v obdobju treh let.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005, konec 30. 6.
2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z veljavnim zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 5.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-2/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 4. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 5. 5. 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 navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 3. 2005,
Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 14/05
Ob-8122/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec
Trnovo, kontaktna oseba: Milojka Pečenko,
Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/420-46-60, faks 01/420-46-55, elektronska pošta: vrtec.trnovo@guest.arnes.si,
milojka.pecenko@guest.arnes.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe naročnika).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na naslova naročnika in
sicer: Vrtec Trnovo, Kolezijska ul. 11, Ljubljana in Karunova 16a, Ljubljana.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki pa lahko predložijo ponudbo
tudi samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
za sklop živil:
1. cena – 70 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2005, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6000000961, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Vrtec Trnovo, Kolezijska ulica 11, 1000 Ljubljana.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 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: 21. 4. 2005
ob 10. uri; javno odpiranje se bo vršilo v
prostorih naročnika Vrtec Trnovo, Kolezijska
ulica 11, 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: 18. 3. 2005.
Vrtec Trnovo
Št. 39
Ob-8137/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vzgojno izobraževalni zavod Veržej, kontaktna oseba: Klavdija Ferenc,
Ul. bratstva in enotnosti 5, 9241 Veržej, Slovenija, tel. 02/587-16-54, faks
02/587-16-54, elektronska pošta: natalija.rozmaric@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prehrambeno blago po drugem odstavku
19. člena ZJN-1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vzgojno izobraževalni
zavod Veržej, Veržej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
1. meso in mesni izdelki,
2. perutnina,
3. ribe in ribji izdelki,
4. mleko in mlečni izdelki,
5. kruh in pekovsko pecivo,
6. sadje in zelenjava,
7. kokošja jajca,
8. sadni sokovi,
9. splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ni posebnih pogojev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skup-
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nem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti – potrdilo sodišča o registraciji oziroma drugo ustrezno dokazilo(za
pravne osebe redni izpis iz sodnega registra,za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – dovoljenje pristojnega organa ali lastno izjavo, da
po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni
predpisano;
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi 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 oz
drugega pristojnega organa, če ponudnik ni
registriran pri sodišču;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
z poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo Ministrstva za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v
tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati – originalno potrdilo davčnega urada. Potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni;
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – BON obrazci
ali potrdilo banke iz katerega je razvidno da
ni imel blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika, da ima zagotovljeno
kontrolo kakovosti in sistem HACCP;
– ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco
skladišče naročnika razloženo, odzivni čas
en delavni dan;
– ponudnik izjavlja, da sprejema razpisne pogoje;
– izjavo, da zagotavlja zahtevane letne
količine blaga;
– izjavo, da nudi 30-dnevni plačilni rok;
– izjavo, da zagotavlja izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 4. 2005.
Cena: 12.000 SIT in DDV.

Pogoji in način plačila: številka bančnega
računa 01100-6030719535.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 4. 2005 do 12. ure;
vsak delavnik med 8. in 12. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 11. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano 18. 3. 2005.
Vzgojno izobraževalni zavod Veržej
Ob-8141/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kovod Postojna, d.o.o., kontaktna oseba: Ljubo
Svet, Jeršice 3, 6230 Postojna, Slovenija,
tel. 05/726-45-51, faks 05/726-22-11, elektronska pošta: direktor@kovodpostojna.si,
internetni naslov: www. kovodpostojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Postojna.
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: vodovodni materijal v vrednosti ca. 110 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 5. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o poslovnem sodelovanju.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON 1 ali BON 3,
– potrdilo da ni v stečaju ali prisilni poravnavi,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo o plačanih davkih,
– izjava banke.
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:
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B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– plačilni rok,
– ﬁnančna usposobljenost,
– rok dobave.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 101/1-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 4. 2005, cena:
10.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2005, do 11.
uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2005
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Kovod Postojna, d.o.o.
Št. 23
Ob-8203/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Otona Župančiča, kontaktna oseba: Ankica Maglič, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-09-754, 52-09-766,
faks 01/52-09-760, elektronska pošta: ankica.maglic@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Vrtec Otona Župančiča – uprava vrtca, kontaktna oseba: Brigita Pirš,
Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-09-754, 52-09-766, faks
01/52-09-760, elektronska pošta: vrtec-ozoskr@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec
Otona Župančiča – uprava vrtca, kontaktna oseba: Brigita Pirš, Parmska cesta 41,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-09-754,
52-09-766, faks 01/52-09-760, elektronska
pošta: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe naročnika).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Otona Župančiča,
Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, ponudniki pa lahko predložijo ponudbo tudi samo
za posamezen artikel znotraj posameznega
sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
65,423.041 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 7,239.260
SIT,
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2. meso in mesni izdelki – 24,810.140
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 1,647.910
SIT,
4. jajca – 553.331 SIT,
5. olja in izdelki – 1,243.768 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 10,680.734
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 2,391.908 SIT,
8. sadni sokovi in kaše – 2,082.760 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,819.153 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 1,892.600
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 7,103.516 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
2,957.961 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 60 dni in velja kot obvezen pogoj.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: za sklop živil:
1. cena – 70 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk,
4. odzivni čas – 5 točk,
5. ugodnosti – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 4. 2005; vsak
delovni dan od 9. do 12. ure na upravi naročnika pri Brigiti Pirš.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030637441 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 4. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana, uprava vrtca, Brigita Pirš.
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. 8. 2005.
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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 javnega odpiranja ponudb: 15. 4. 2005 ob 10. uri; javno
odpiranje se bo vršilo v prostorih naročnika
Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41,
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: 18. 3. 2005.
Vrtec Otona Župančiča
Ob-8204/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktna oseba:
Rado Lorencon za vprašanja; tajništvo – za
dvig razpisne dokumentacije in oddajo ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-733,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta:
rado.lorencon@komunalakoper.si, internetni naslov: www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1 kos specialno vozilo za prevoz pitne
vode.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave fco avtopark
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15. maja
4, 6000 Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
specialno vozilo za prevoz pitne vode.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
1,500.000 SIT.
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. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega 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: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima re-
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gistrirano 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;
(ekonomsko-ﬁnančni pogoji)
4. višina celotnih letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla tri poslovna leta
(za l. 2002, 2003, 2004) morajo znašati v
vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti.
Če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezna pretekla poslovna leta, za katera je
mogoče pridobiti take podatke, najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega naročila;
5. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR.
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 pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. obrazec BON 1 za pravne osebe ali
bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, iz katerih je razvidno, da
je izpolnjen zahtevani pogoj. (iz 4. točke
pogojev);
5. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj (iz 5. točke pogojev).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. dobavni rok,
3. moč motorja,
4. dosežen navor.
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 19. 4. 2005; vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV, valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z
upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
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transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2005
ob 11. uri; v sejni sobi Komunale Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 14. maja 4, Koper.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila v
30 dneh od dneva odpiranja ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-8205/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV, Brigita Majdič, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-91, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: Javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 064/2004-E-ODP/B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup tehnološke računalniške opreme
za obdelavo zvoka in slike.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.11.00-8.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tehnološke računalniške opreme za obdelavo
zvoka in slike; sklop A – 42 kosov PC tehnološki računalniki; sklop B – 2 kosa PC
graﬁčne postaje; sklop C – 1 kos PC datotečni strežnik; sklop D – 2 kosa PC kontrolni
računalnik, sklop E – 4 kosi računalniška
montaža.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 064/2004.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 064/2004.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 064/2004.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV-064/2004E-ODP/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 4. 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 064/2004-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
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 15. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 4. 2005
ob 10. uri; sejna soba, V. nadstropje RTV
center, Kolodvorska 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-8206/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-28, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
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: številka JN: 08/04 VV;
številka zadeve 351-04-5/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža pisarniškega pohištva za potrebe Vrhovnega sodišča v
Ljubljani, Okrožnega državnega tožilstva
v Celju in Zunanjega oddelka Vrhovnega
državnega tožilstva v Celju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana, Celje.
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II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.10.00-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidna iz tehnične dokumentacije.
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 v
višini 1,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan
od dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi ima
sedež;
5. ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je poravnal vse svoje
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila;
6. ponudnik naj izkaže najmanj tri dobro
opravljanje istovrstne dobave in montaže
pisarniške opreme v zadnjih treh letih pred
oddajo ponudbe;
7. izjava o ekološki ustreznosti opreme;
8. izjava o najmanj 24-mesečni garancijski dobi.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register
samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS; kopija
veljavnega obrtnega dovoljenja;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence;
5. žigosana in podpisana izjava ponudnika, da po svojih knjigovodskih podatkih izkazuje, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
6. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe z izpolnjenim seznamom in potrjenimi dokazili naročnikov;
7. ponudnik mora podpisati in žigosati izjavo o ekološki ustreznosti opreme;
8. ponudnik mora podpisati in žigosati izjavo o najmanj 24-mesečni garancijski
dobi.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 100 točk,
2. garancijski rok nad 24 mesecev – 2
točki.
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 22. 4. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa: 01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 9. 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 30. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 4. 2005
ob 9.30; Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Št. 141/8-2005
Ob-8230/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka
Komen, kontaktna oseba: Bruna Ščuka,
Komen 61a, 6223 Komen, Slovenija, tel.
05/731-89-24, faks 05/731-89-21, elektronska pošta: bruna.scuka@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen, tajništvo, Komen 61a,
6223 Komen, Slovenija, tel. 05/731-89-24,
faks 05/731-89-21, elektronska pošta: bruna.scuka@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Antona
Šibelja-Stjenka Komen, Komen 61a, Komen
– pred vhodom v kuhinjo – razloženo in izročeno v kuhinjo naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: sveže sadje in zelenjava
(krompir, solata, korenje, banane, jabolka,
pomaranče in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki
(mleko, sirni namaz, maslo, jogurt, skuta,
smetana in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: kruh in pecivo (koruzni kruh, beli kruh, žemlja s semeni, sladka
žemlja, drobtine, keksi masleni, listnato testo, tiramisu, krof in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: jajca in perutnina (jajca,
piščančje krače, piščančje prsi, puranje prsi
in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: meso in mesni izdelki (junečje stegno, goveja golenica, mešano mleto meso, svinjsko stegno, delikatesna plečka, hrenovke, pariška klobasa in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: ribe (oslič ﬁle zamrznjen,
kalamari zamrznjeni in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: sirupi in sokovi (nektar
jabolka, nektar breskev, sirup malina, sirup
oranža in ostalo).
3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 08
2) Kratek opis: ostala hrana (moka, riž,
testenine, kis, ješpren, koruzni zdrob, sveži
kvas, puding in ostalo).
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3) Obseg ali količina: okvirne letne količine proizvodov, ki sestavljajo sklop, so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: sveža zelenjava in sveže
sadje,
– sklop 2: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 3: kruh in pecivo,
– sklop 4: jajca in perutnina
– sklop 5: meso in mesni izdelki,
– sklop 6: ribe,
– sklop 7: sirupi in sokovi,
– sklop 8: ostala hrana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
Naročnik bo za obdobje 36 mesecev priznal sposobnost vsem udeležencem, katerih
prijava bo pravočasna in pravilna. Naročnik
bo udeležence, ki jim bo priznal sposobnost,
vsakih 12 mesecev povabil k oddaji ponudb.
Pogodba bo sklenjena s cenovno najugodnejšim ponudnikom za obdobje 12 mesecev.
Naročila in dobave bodo potekale sukcesivno za čas veljavnosti pogodbe na podlagi
naročnikovih pisnih naročil.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe:
višina in ostali pogoji izdaje so določeni v
razpisni dokumentaciji,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti: vsebina izjave in ostali pogoji izdaje so določeni v razpisni dokumentaciji,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: višina in ostali pogoji
izdaje so določeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj 30-dnevni rok plačila od dneva izdaje
računa – zbirnika, ki ga dobavitelj izda do 8.
dne v mesecu za dobave blaga v preteklem
koledarskem mesecu.
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:
– udeleženec mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – izpisek
iz sodnega registra ali druge ustrezne evidence oziroma potrdilo pristojnega davčnega urada (če ni vpisan v sodni register), da
ni prenehal z opravljanjem dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– udeleženec mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
tako dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma
drug upravni akt pristojnega organa;
– udeleženec ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem – izjava
udeleženca;
– udeleženec ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– udeleženec mora biti ekonomsko – ﬁnančno sposoben za dobavo prehrambenega blaga tistega sklopa oziroma tistih sklopov, za katere bo vložil ponudbo – izjava
udeleženca;
– vsi transakcijski računi udeleženca ne
smejo biti blokirani v obdobju zadnjih šestih
mesecev, pri čemer se šestmesečno obdobje računa od dneva oddaje v objavo I. faze
postopka nazaj – izjava udeleženca;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– udeleženec mora razpolagati s kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za dobavo
prehrambenega blaga tistega sklopa oziroma tistih sklopov, za katere bo vložil ponudbo – izjava udeleženca;
– udeleženec mora zagotoviti dobavo
vseh proizvodov tistega sklopa, za katerega bo vložil ponudbo, v ponujenih količinah
ves čas trajanja javnega naročila – izjava
udeleženca;
– ostale zahtevane sposobnosti in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, so razvidni iz
razpisne dokumentacije.
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 14. 4. 2005.
Cena: 5.950 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: plačilo mora biti
izvršeno pred dvigom razpisne dokumentacije z nakazilom zneska na transakcijski račun naročnika št. 01249-6030655974 z navedbo »plačilo stroškov dokumentacije« in z
označitvijo sklicne številke 460100-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 4. 2005 do 12.
ure; vsak delavnik med 9. in 13. uro.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 29. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: Bolnišnica
Sežana, Cankarjeva 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka
Komen
Št. 12/2005
Ob-8231/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Starše, kontaktna oseba: Danica Kampl, Starše 5, 2205 Starše, Slovenija, tel. 02/686-48-50, faks
02/686-48-68, elektronska pošta: os-starse@o-starse.mb.edus.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil

po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Starše,
Starše 5, 2205 Starše.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
21,810.444 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 3,966.570
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 6,619.199
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 325.419
SIT
4. jajca – 62.144 SIT,
5. olja in izdelki – 331.020 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje 3,487.765
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 708.071 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 353.107 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
879.129 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 194.223
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki 3,358.997 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,524.800 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
za sklop živil:
1. cena – 70 točk,
2. lastna proizvodnja – 10 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2005; vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01315-6030681161 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Starše,
Starše 5, 2205 Starše.
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. 8. 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: 18. 4. 2005
ob 11. uri; javno odpiranje se bo vršilo v
prostorih Osnovne šole Starše, Starše 5,
2205 Starše.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Osnovna šola Starše
Ob-8234/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, kontaktna oseba:
Peter Ilešič, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-85-270, faks 01/47-85-470,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mp/uiks.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – B – 2005 – 7.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava in dobava oblačil za paznike in
paznice: moške hlače, ženske hlače, športni jopič, bunda, moška srajca z dolgimi rokavi, moška srajca s kratkimi rokavi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: po lokacijah naročnika, ki
so navedene v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni po
prevzemu in prejemu računa in dobavnice.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno na-
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ročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu za dejavnost, 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 je ekonomsko – ﬁnančno sposoben, t.j. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti niti blokad
poslovnega računa;
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila, t.j.:
4.1. da je v zadnjih treh letih kvalitetno izdelal oblačila vsaj petim kupcem v vrednosti
nad 8,000.000 SIT,
4.2. da zaposluje zadostno število usposobljenih delavcev, da ima zadostno strojno opremo in proste kapacitete za izvedbo
predmetnega javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2005
ob 10. uri; sejna soba naročnika na Tivolski
50, Ljubljana, 14. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je 10. 5. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Ob-8237/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Ivana Roba, kontaktna oseba: Klavdija Štokel Trobec, Ulica
Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri
Gorici, Slovenija, tel. 05/393-52-16, faks
05/393-52-12, elektronska pošta: racunovodstvo.osngir@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.
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I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
živila in material za prehrano, čistila in
papirna galanterija.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Ivana Roba,
Ulica Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter
pri Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago,
– sklop 14: čistila,
– sklop 15: papirna galanterija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in konec 31. 5.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2005.
Cena: 18.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne
šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici, št.
01383-6030681515.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2005
ob 8. uri; Osnovna šola Ivana Roba, Ulica Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri
Gorici.

Stran

2310 /

Št.

30-31 / 25. 3. 2005

VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom
na vpogled v tajništvu Osnovne šole Ivana
Roba do roka za oddajo ponudbe.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2005.
Osnovna šola Ivana Roba
Ob-8238/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola dr. Aleš Bebler Primož, kontaktna oseba: Eda Bizjak Miloševič, Hrvatini 137, 6280 Ankaran, Slovenija, tel.
05/651-46-70, faks 05/651-40-70, elektronska pošta: os.hrvatini@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: živila in material za prehrano.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola dr. Aleš Bebler Primož, Hrvatini 137, 6280 Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupine blaga:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: perutninsko meso in izdelki,
– sklop 3: jajca,
– sklop 4: zamrznjene ribe,
– sklop 5: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 6: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 7: zamrznjeni izdelki iz testa,
– sklop 8: žita in mlevski izdelki,
– sklop 9: sveže sadje in zelenjava,
– sklop 10: konzervirano sadje in zelenjava,
– sklop 11: zamrznjena zelenjava,
– sklop 12: sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača,
– sklop 13: splošno prehrambeno blago.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in konec 31. 5.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu, iz katere je razvidno, kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 4. 2005.
Cena: 18.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: na TRR Osnovne šole dr. Aleš Bebler Primož Hrvatini, št.
01250-6030656119.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 4. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: za celotni čas trajanja pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 4. 2005
ob 13. uri; Osnovna šola dr. Aleš Bebler Primož, Hrvatini 137, 6280 Ankaran.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je potencialnim ponudnikom na
vpogled v tajništvu Osnovne šole dr. Aleš
Bebler Primož Hrvatini do roka za oddajo
ponudbe.
I.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2005.
Osnovna šola dr. Aleš Bebler Primož
Ob-8244/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kmetijska šola Grm Novo mesto, kontaktna oseba: Kovačič Marija, Sevno 13, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-34-700,
07/39-34-713, faks 07/39-34-710, elektronska
pošta: Marija.kovacic5@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga:
nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1M/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava blaga po drugem odstavku 19.
člena ZJN-1A.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Sevno 13, 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:
– dobava krmnih mešanic za živali:
1. sklop: krmne mešanice za (krave
molznice, konje, pitance, teleta, ovce, kokoši);
– dobava kurilnega ter plinskega olja:
1. sklop (kurilno olje),
2. sklop (plinsko olje,
3. sklop: (maziva in gospodinjski plini);
– dobava prehrambenega blaga:
1. sklop: kruh in pekarsko pecivo,
2. sklop: mesni izdelki,
3. sklop: sveže meso,
4. sklop: meso perutnine in perutninski
izdelki,
5. sklop: mlečni izdelki,
6. sklop: zamrznjena živila,

7. sklop: ribe,
8. sklop: sadje in zelenjava,
9. sklop: brezalkoholne pijače, sokovi in
sirupi,
10. sklop: žita, mlevski izdelki in testenine,
11. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR
01100-6030703530 UJP Novo mesto.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 22. 4. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb v I. fazi
ne bo javno, v II. fazi bo javno odpiranje
(navzoče osebe z pooblastilom).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2005
ob 13. uri; Mladinska soba, Kmetijska šola
Grm Novo mesto, Sevno 13.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
II. fazo ponavljal predvidoma vsakih 12 mesecev.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Kmetijska šola Grm Novo mesto
Št. 319
Ob-8264/05
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.
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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 računalniške opreme.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1 JN/2005 – Računalniška
oprema.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme po sklopih:
– sklop 1: delovne postaje 42 kom.,
– sklop 2: monitorji 49 kom.,
– sklop 3: tiskalniki 12 kom.,
– sklop 4: prenosniki 7 kom.,
– sklop 5: stikala – switcherji 4 kom.,
– sklop 6: NAS – diskovno polje 1 kom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče potrošnega
materiala oziroma prostori oddeleka za informatiko.
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.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
garancija za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti, dovoljenje
upravnega organa za opravljanje dejavnosti,
nekaznovanje in ostale zahteve, ki izhajajo
iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju
v zvezi s podkupovanjem, potrdilo plačanih
davkih, potrdilo sodišča, da ni v začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije, vse ostalo kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja ponujena
cena v II. fazi postopka.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do: 15. 4.
2005 do 12. ure.

Št.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 4. 2005 do 12. ure.
IV.3.4 Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum 10. 5. 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: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci, ki
se izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 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: 21. 3. 2005.
Bolnišnica Golnik-KOPA
Št. 2/05
Ob-8265/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Prostovoljno Gasilsko društvo Bistrica
pri Tržiču, kontaktna oseba: Jani Žlindra,
Ročevnica 61, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
041/967-322, elektronska pošta: pgdbistrica@volja.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava šasije za izdelavo gasilskega vozila, s kompaktno kabino, ki bo v skladu
s tipizacijo vozil GZS nadgrajeno v gasilsko vozilo GVC 24/50.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ročevnica 61, 4290 Tržič.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava šasije za izdelavo gasilskega vozila:
15,000.000 SIT brez DDV.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 5. 2005 in/ali konec
20. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 5%
bančna garancija od ponujene vrednosti za
resnost ponudbe veljavna do 30. 8. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni rok plačila od prejete situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba med naročnikom in
izvajalcem del.
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 biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
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– ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– izpolnjeni obrazci priloženi razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek,
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi
države.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izpolnjen obrazec o tehnični
sposobnosti priložen v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. reference ponudnika,
2. garancijski rok,
3. dodatne tehnične zahteve.
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. 4. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred pridobitvijo
razpisne dokumentacije se znesek nakaže
na transakcijski račun odprt pri A banki VIPA
d.d. PE Tržič št.: 05100-8010006318.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 do 12.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije, predstavniki ponudnikov, drugi zainteresirani.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2005
ob 13. uri; Občina Tržič, Trg svobode 18,
4290 Tržič, mala sejna soba Občine Tržič,
prvo nadstropje.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno:
ne gre za dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Prostovoljno Gasilsko društvo
Bistrica pri Tržiču
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Ob-8268/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Bojan Vintar,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-81, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Bojan.Vintar@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. sklop: polni zaščitni tulci 1,2 m,
2. sklop: polni zaščitni tulci 1,8 m,
3. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,5 m,
4. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,8 m,
5. sklop: ﬁno mrežasti zaščitni tulci
1,2 m,
6. sklop: ﬁno mrežasti zaščitni tulci
1,5 m.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Območne enote ZGS in
Krajevne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: polni zaščitni tulci 1,2 m.
3) Obseg ali količina: 20.000 kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: polni zaščitni tulci 1,8 m.
3) Obseg ali količina: 4.000 kosov.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: grobo mrežasti zaščitni
tulci 1,5 m.
3) Obseg ali količina: 35.000 kosov.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: grobo mrežasti zaščitni
tulci 1,8 m.
3) Obseg ali količina: 5.000 kosov.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: ﬁno mrežasti zaščitni tulci
1,2 m.
3) Obseg ali količina: 35.000 kosov.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: ﬁno mrežasti zaščitni tulci
1,5 m.
3) Obseg ali količina: 20.000 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1 sklop: polni zaščitni tulci 1,2 m – 20.000
kosov,
2. sklop: polni zaščitni tulci 1,8 m – 4.000
kosov,
3. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,5 m – 35.000 kosov,
4. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,8 m – 5.000 kosov,
5. sklop: ﬁno mrežasti zaščitni tulci 1,2 m
– 35.000 kosov,
6. sklop: ﬁno mrežasti zaščitni tulci 1,5 m
– 20.000 kosov.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 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;
5. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – ﬁnančno sposoben;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvez s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. 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 je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava ali če je
uveden kateri koli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
5. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

Dokazilo, da je ekonomsko-ﬁnančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2.
– podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2), na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 30 dni.
V primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. raztržna trdnost,
3. svetlobna propustnost,
4. odzivni čas.
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 11. 4. 2005.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 941. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2005 ali 20 dni
od odposlanja obvestila do 8.30.
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 so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2005
ob 12. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Bojan Vintar,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-81, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Bojan.Vintar@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. sklop: feromonske vabe za velikega
smrekovega lubadarja (Ips typographus
L.);
II. sklop: feromonske vabe za malega smrekovega lubadarja (Pityogenes
chalchographus L.).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota in Območne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: feromonske vabe za velikega smrekovega lubadarja (Ips typographus L.).
3) Obseg ali količina: 10.000 kosov.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: feromonske vabe za malega smrekovega lubadarja (Pityogenes
chalchographus L.).
3) Obseg ali količina: 9.500 kosov.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: feromonske vabe za velikega
smrekovega lubadarja (Ips typographus L.)
– 10.000 kosov;
– sklop 2. Feromonske vabe za malega
smrekovega lubadarja (Pityogenes chalchographus L.) – 9.500 kosov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
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3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
4. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 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;
5. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – ﬁnančno sposoben;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvez s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. 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 je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava ali če je
uveden kateri koli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
5. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-ﬁnančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2.
– podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2), na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 30 dni.
V primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
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– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. kakovost,
2. cena,
3. odzivni čas.
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 11. 4. 2005.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 941. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2005 ali 20 dni
od odposlanja obvestila; do 8.30.
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 so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2005
ob 10.30; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-8270/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50,
faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), kontaktna oseba: Bojan Vintar,
Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-00-81, faks 01/423-53-61, elektronska pošta: Bojan.Vintar@zgs.gov.si, internetni naslov: http://www.zgs.gov.si.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
I. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 6 mesecev – v skupni količini 2.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma
v dozah v razponu od 400 ml do 600 ml;
II. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev – v skupni količini
6.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
Barva spreja za oba sklopa je lahko rdeča, oranžna, rumena ali roza. Ostale lastnosti naročenega blaga razvidne iz razpisne
dokumentacije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Centralna enota in Območne enote ZGS.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: spreji za označevanje
drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 6 mesecev.
3) Obseg ali količina: v skupni količini
2.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: spreji za označevanje
drevja, vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev.
3) Obseg ali količina v skupni količini
6.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
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: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno
najmanj 6 mesecev – v skupni količini 2.500
litrov, v dozah po 500 ml oziroma v dozah v
razponu od 400 ml do 600 ml;
II. sklop: spreji za označevanje drevja,
vidnost barve na osončeni strani zajamčeno najmanj 12 mesecev – v skupni količini
6.500 litrov, v dozah po 500 ml oziroma v
dozah v razponu od 400 ml do 600 ml.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek javnega naročila
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 45 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvez s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
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4. proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, 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;
5. ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi;
6. je ekonomsko – ﬁnančno sposoben;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran za dejavnost oziroma da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvez s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
4. 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 je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava ali če je
uveden kateri koli drug postopek, podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež.
5. Potrdilo davčnega ali drugega prisojnega organa države, kjer ima ponudnik svoj
sedež, ki izkazuje, 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 Republiki Sloveniji
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je ekonomsko-ﬁnančno
sposoben:
Pravne osebe: potrjena obrazec BON 1
in BON 2.
– podatke o boniteti poslovanja ponudnika (BON-1) in podatke o plačilni sposobnosti ponudnika (BON-2), na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 30 dni.
V primeru odprtega transakcijskega računa pri poslovni banki pa mnenje oziroma
izkaze poslovanja, ki ne sme biti starejši od
30 dni na dan odpiranja ponudb.
Fizične osebe (samostojni podjetnik posameznik):
– potrdilo banke, pri kateri imajo odprt
transakcijski račun, o povprečnem mesečnem stanju sredstev na transakcijskem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe;
– napoved davkov od dejavnosti za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS, vključno z bilanco
stanja za preteklo leto.
In drugo po razpisni dokumentaciji.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. odpornost barve na vremenske vplive,
3. možnost izkoristka podhlajene doze,
4. odzivni čas.
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 11. 4. 2005.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za gozdove Slovenije, Večna
pot 2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije je 4.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na TR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na številko
101 – 941. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2005 ali 20 dni
od odposlanja obvestila; do 8.30.
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 so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 4. 2005
ob 9. uri; Zavod za gozdove, Večna pot 2,
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-8282/05
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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava koles.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
poslovne enote po Sloveniji.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
186 koles z dodatno poštno opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), izbrani ponudnik predloži tudi bančno garancijo za dobro izvedbo
posla (v višini 10% pogodbene vrednosti)
in bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi (v višini 10% pogodbene
vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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,
– dokazilo, da je ponudnik pooblaščeni
prodajalec,
– 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,
– 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,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
vozila dobavil v zahtevanem roku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– servisna mreža,
– garancija najmanj 12 mesecev,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
organiziral izobraževanje voznikov glede
pravilne in gospodarne uporabe koles,
– ponudnik mora predložiti: navodila za
uporabo, garancijsko in servisno knjižico,
– ponudnik mora predložiti izjavo, s katero se zavezuje, da bo zagotavljal vse rezervne dele,
– ponudnik mora predložiti izjavo, v kateri se zavezuje, da bo na vsakem kolesu pred
dobavo izvedel prvi servis,
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– ponudnik mora nuditi nadomestna kolesa (vsaj 8).
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:
1. cena – 75 točk,
2. servisna mreža – 15 točk,
3. garancijska doba – 10 točk.
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 9. 5. 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: 9. 5. 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 19. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2005
ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Blago in storitve
Ob-8245/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Banka Slovenije, kontaktna oseba: Daniel Artiček, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-19-412, faks 01/25-15-516,
elektronska pošta: daniel.articek@bsi.si, internetni naslov: http://www.bsi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve I A 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Jav-raz-01-OK/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
javni razpis po odprtem postopku za iz-
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delavo, prodajo in dobavo tiskovin in publikacij za obdobje od 2005 do vključno
2007, z oznako Jav-raz-01-OK/2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: maj 2005, in konec: maj
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: 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:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
– ceno,
– dobavni rok,
– kadrovsko zasedbo,
– strojni park,
– čas delovanja v dejavnosti,
– spisek del, ki jih za ponudnika opravljajo pogodbeni partnerji.
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 25. 4. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: poravnalni račun
Banke Slovenije, 01000-0000100090, sklic
M05-31-2709226-3200.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 ali 38
dni od odposlanja obvestila do 12. ure po
lokalnem času.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2005
ob 13. uri po lokalnem času; Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Banka Slovenije

Gradnje
Št. 1/35202005

Ob-8213/05

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
V Uradnem listu RS, št. 6 z dne 21. 1.
2005, Ob-1616/05, je bilo objavljeno javno
naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika
za izgradnjo jaškov na vodovodnem in kanalizacijskem omrežju ter izvajanje manjših
gradbenih del na objektih in napravah. Naročnik je v predmetnem javnem naročilu zavrnil vse ponudbe in zaključil postopek javnega naročila. V primeru novega postopka bo ta
objavljen skladno z veljavno zakonodajo.
Obvestilo o zavrnitvi z razlogi za zavrnitev vseh ponudb so prejeli vsi ponudniki, ki
so predložili ponudbo.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 110-1/05

Ob-8372/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 15-16 z dne
18. 2. 2005 je bil objavljen javni razpis za
izbiro izvajalca za »Gradnjo predorov Barnica in Tabor na odseku HC Razdrto–Vipava;
Rebrnice« (Ob- 4464/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 12. 4. 2005 do 9. ure. Odpiranje
ponudb bo dne 12. 4. 2005 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 110-1/05

Ob-8374/05

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 11-13 z dne
11. 2. 2005, je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »Gradnja cestninske postaje Blagovica na AC Blagovica–Šentjakob«
(Ob-3882/05).
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev
ponudb na 19. 4. 2005 do 9. ure. Odpiranje
ponudb bo dne 19. 4. 2005 ob 10. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-8383/05
Popravek
V javnem razpisu izgradnja cestne in komunalne infrastrukture do dvojezične srednje šole v Lendavi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne 11. 3. 2005,
Ob-6860/05, se popravijo naslednje točke:
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
+386/2/578-94-09, elektronska pošta: bojan.sekeres@lendava.si, internetni naslov:
www.lendava.si.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 4. 2005
ob 11. uri; Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, 9220 Lendava.
Občina Lendava
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Ob-8280/05

Dopolnitev
V Uradnem listu RS, št. 23-24 z dne
11. 3. 2005, na strani 1925, Ob-6865/05,
je bil objavljen javni razpis po odprtem postopku za izgradnjo Severne obvoznice v
Kopru z vsemi pripadajočimi komunalnimi
napravami.
Naročnik dopolnjuje objavo pod točko
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila z naslednjim:
1. po prvem odstavku točke III.2.1.3):
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri gradnji vodovodnih naprav enakega ali večjega premera in dolžine najmanj 500 m (vsaj ena
investicija);
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri gradnji kanalizacijskih kanalov (fekalnega, meteornega)
premera 600 do 1200 mm in dolžine najmanj 500 m (vsaj ena investicija);
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pozitivno ocenjen izvajalec pri gradnji kabelske kanalizacije (vsaj ena investicija).
Ponudnik mora navesti referenčni objekt
in njegovo vrednost ter predložiti potrjeno
referenco s strani investitorja-naročnika, ki
je izvedbo del ocenil kot pozitivno. Če so bili
naročniki del po Zakonu o javnih naročilih,
mora biti dokazilo izdano v obliki potrdila,
ki ga izda in podpiše pristojni organ; če
niso bili naročniki po Zakonu o javnih naročilih, potrdilo potrdi odgovorni predstavnik
naročnika. Kadar to ni mogoče, zadostuje
ponudnikova izjava o času in kraju izvršitve
dela. V potrdilu o izvedenih gradnjah morajo biti navedeni tudi kraj izvedbe, kakovost
izvedenih del, spoštovanje roka izvedbe ter
skladnost izvedbe s pogodbenimi določili
Reference morajo biti predložene na priloženem obrazcu (obrazec POT-REF si ponudnik lahko fotokopira). Naročnik si pridržuje
pravico preverjati reference in njihovo oceno
pri naročnikih.
2. na koncu točke III.2.1.3):
– odgovorni vodja del mora imeti še posebej prikazane reference o gradnji vodovoda enakega ali večjega premera in dolžine
najmanj 500 m, gradnji kanalizacije premera
600 do 1200 mm in dolžine najmanj 500 m
in gradnji kabelske kanalizacije;
– terminski plan realizacije razpisanih
del, plan ﬁnanciranja, plan uporabe delovne sile in materiala (glej tudi poglavje pod
6. točko).
Ponudnik mora podpisati tudi sledeče
izjave:
»Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje in imamo
ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire, opremo in
druge pripomočke, sposobnost upravljanja,
zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana
dela.
Izjavljamo, da bomo zagotavljali stalno
prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja pogodbenih del. Za
odgovornega vodjo del na gradbišču imenujemo ………………………………… in ga
lahko nadomestimo le s pisnim pristankom
naročnika, in sicer z osebo, ki prav tako izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 76. in 77. členu ZGO-1.
Izjavljamo, da razpolagamo s potrebnimi
avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami,

ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del.
Datum: .....................
Zakoniti zastopnik (podpis): ..................
Mestna občina Koper
Ob-7927/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Dolenjske Toplice, kontaktna oseba:
Daniel Krivec, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, tel. 07/38-45-195,
faks 07/38-45-190, elektronska pošta: obcina.dtoplice@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, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki
ga je določil naročnik: številka zadeve:
405-05-5/05-03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja Kulturno kongresnega centra v
Dolenjskih Toplicah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Dolenjske Toplice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja Kulturno kongresnega centra v Dolenjskih Toplicah, in sicer vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela na objektu kot je to
razvidno iz PZI.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 15,000.000 SIT), izbrani ponudnik pa
bo moral predložiti še bančno garancijo za
dobro izvedbo posla (v višini 30,000.000
SIT), bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi (v višini 30,000.000 SIT) ter
zavarovalno polico s katero bo zavarovana
njegova odgovornost kot izvajalca za neposredno škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem
njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti v višini najmanj 30,000.000 SIT
skladno s 33. členom ZGO-1-UPB1.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun se dela mesečno z izstavitvijo mesečnih
situacij na podlagi potrjenega ﬁnančnega
plana oziroma na osnovi dejansko izvršenih
del, kontroliranih in potrjenih s strani nadzornega organa naročnika, do največ 90% pogodbene vrednosti del. Začasne mesečne
situacije oziroma njihov nesporen znesek
bodo plačane v roku 60 dni po prejemu potrjene situacije, pod pogojem, da jo je izvajalec izstavil do določenega dneva v mesecu
(do 8. v naslednjem).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu za opravljanje
dejavnosti za izvedbo predmeta javnega
naročila (datum potrdila ne sme biti starejši
od 30 dni);
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem (datum potrdila ne sme biti
starejši od 30 dni);
– potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
da ponudnik ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe (datum
potrdila ne sme biti starejši od 30 dni);
– potrdilo pristojnega Davčnega urada,
da ponudnik nima evidentiranih neporavnanih davkov, prispevkov in drugih dajatev na
dan izdaje potrdila (datum potrdila ne sme
biti starejši od 30 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– s strani AJPES potrjene oddane računovodske izkaze za leto 2003, iz katerih mora biti razvidno doseganje naslednjih kriterijev: a) skupni prihodki > 2 kratnik
vrednosti naročila, b) sredstva > 1,2 kratnik vrednosti naročila, c) gibljiva sredstva >
kratkoročne obveznosti;
– pravočasno poravnane obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov (dokazilo: poročilo pooblaščenega
revizorja v skladu z Odredbo o poslovanju
proračunskih uporabnikov).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o razpoložljivih kadrih za izvedbo naročila in nadzor kakovosti;
– zagotovitev zadostne tehnične opreme
in kadrovske zasedbe za izvedbo naročila s
podatki o že sklenjenih pogodbah – visoke
gradnje iz katerih je razvidna zasedenost
kapacitet v letu 2005;
– vsaj 3 potrjene reference o izvedenih
objektih visoke gradnje v zadnjih petih letih
v vrednosti nad 200 milijonov SIT;
– ima zaposlenega odgovornega vodjo
del skladno s 76. in 77. členom ZGO-1UPB1.
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: 405-05-5/05-03.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 4. 2005, cena:
30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije vsak delovni dan od 8. do 12.
ure, v sredo pa tudi od 14. do 17. ure, s predložitvijo potrdila o nakazilu zneska 30.000
SIT na številko računa: 01357-0100015780
s sklicem 713099, namen nakazila: »Kulturno kongresni center«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 4. 2005, do 12. ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 4. 2005
ob 13. uri, Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice – 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 vprašanja in pojasnila razpisne dokumentacije v
pisni obliki na naslov naročnika. Naročnik
bo organiziral ogled mesta gradnje 7. in
12. aprila 2005 ob 10. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2005.
Občina Dolenjske Toplice
Ob-8057/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna oseba: Januša Tanko, univ. dipl. inž.
grad., Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)1/30-94-223, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
janusa.tanko@gov.si, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za okolje
in prostor, kontaktna oseba: Mani Šefran, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Ministrstvo za okolje in prostor, vložišče, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)/47-87-320, faks
00386(0)1/47-87-422, internetni naslov:
www.sigov.si/mop.
I.5) Vrsta naročnika: centralna 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: 402-00-8/2004-59.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija jezu v Malnih (km 0.465)zaključna dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: ureditev Velike vode (reke
Reke) pred ponorom v Škocjanske jame.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 845.000 SIT in veljavnostjo najmanj 150
dni po roku za predložitev ponudb.
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
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklepal pogodbo
samo z enim ponudnikom. Ponudnik mora
predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci. V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov
– samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu – predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
2.1 Zakonski pogoji glede statusa ponudnika (42. člen ZJN-1-UPB1):
2.1.1 da je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
2.1.2 da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
2.1.3 da zoper njega ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države v kateri ima sedež,
2.1.4 da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (potrebno izpolnjevati le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno),
2.1.5 da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Če ima sedež v tujini, mora dokazati, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi, dolžni izpolnjevati
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene
v točki 2.1.
2.2 Ekonomsko-ﬁnančna sposobnost:
2.2.1. povprečni letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj v
višini dvakratne vrednosti njegove ponudbe
(z DDV),
2.2.2. transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran,
2.2.3. ponudnik (brez podizvajalcev) ima
zagotovljena lastna likvidna sredstva v višini
prvih štirih predvidenih obračunov oziroma
polovičnega zneska celotnega obračuna,
kadar je obračunov manj kot štiri, ali možnost najetja kredita v enakem znesku,
2.2.4. ponudnik ima poravnane zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov – samo kadar znaša
vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50 milijonov SIT.
2.3 Tehnične zmogljivosti:
2.3.1. ni pogoja.
2.4 Kadrovske zmogljivosti:
2.4.1. zagotovljen mora biti odgovorni
vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
– članstvo v Inženirski zbornici Slovenije,
– strokovni izpit za odgovorno vodenje
del (skladen z Zakonom o graditvi objektov
ali drugim enakovrednim predpisom),
– odgovorni vodja del pri vsaj enem istovrstnem poslu, kot je predmet naročila,
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kar je opredeljeno v tč. 2.5.1, v obdobju
zadnjih 5 let.
2.5. Reference:
2.5.1. ponudnik je v obdobju zadnjih pet
let pred objavo tega naročila izvedel najmanj
en istovrsten posel kot je predmet naročila,
to je jezovna zgradba višine minimalno 1 m
na vodotoku širine dna nad 15 m v vrednosti
vsaj 60% ocenjene vrednosti tega naročila,
povečane za DDV,
2.5.2. podizvajalec je v obdobju zadnjih
pet let pred objavo tega naročila izvedel najmanj en istovrsten posel, kot ga prevzema
v ponudbi, v vrednosti vsaj 60% tega posla
(z DDV).
2.6. Drugi naročnikovi pogoji:
2.6.1. zagotovljena mora biti lastna kontrola kvalitete pri izvajanju naročila,
2.6.2. ponudnik je v obdobju zadnjih
dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika,
2.6.3. zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija
za odpravo napak v garancijskem roku,
2.6.4. v obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna
napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s predmetom javnega naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2.1.1 Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila.
2.1.2 Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, skladna s predlogo iz razpisne dokumentacije.
2.1.3 Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, iz katerega je razvidno,
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež.
2.1.4 Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da ima potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru, če je za opravljanje take dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno).
2.1.5 Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug
pristojni organ države, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež. Če ima sedež v tujini, mora
predložiti tudi potrdilo, da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
Pri ponudbi s podizvajalci so podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi dolžni predložiti
Izjavo podizvajalca o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev za priznanje sposobno-
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sti, skladno s predlogo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o letnih prihodkih,
– izjava o neblokiranem transakcijskem
računu,
– izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih
sredstev ali Potrdilo banke o možnosti najetja posojila,
– poročilo pooblaščenega revizorja
(samo kadar znaša vrednost javnega naročila (ponudba ponudnika z DDV) več kot 50
milijonov SIT).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila – ni zahtevana,
– podatki o vodilnem tehničnem osebju
(funkcija: odgovorni vodja del),
– potrdilo o referenčnem delu (tudi za
morebitne podizvajalce),
– izjava o zagotavljanju lastne kontrole
kvalitete.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Uradni list RS, št. 81-84 z dne 30. 7. 2004,
Ob-20608/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 402-00-8/2004-59.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: virman na račun št. 01100-6300109972, sklic na številko
18 10995 7141998 – 25112005 z navedbo
"plačilo razpisne dokumentacije za vodni
sklad".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 5. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2005 ob
12. uri; Ministrstvo za okolje in prostor, Urad
za mednarodne in evropske zadeve, Sektor
za pripravo in vodenje investicij, 1000 Ljubljana, Einspielerjeva 6, sejna soba št. 220a
v 2. nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-8061/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Cerklje na Gorenjskem, kontaktna oseba: Andreja Jerala, Občina Cerklje

na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija, tel.
04/28-15-800, faks 04/28-15-820, elektronska pošta: obcinacerklje@siol.net, internetni
naslov: www.cerklje.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova lokalnih cest na območju Občine Cerklje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Cerklje na Gorenjskem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek: takoj po podpisu pogodbe, konec november 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% od vrednosti pogodbe, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe. Garancijo bo izbrani izvajalec dostavil naročniku ob primopredaji.
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 sestavni del
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: 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 dejansko stanje registracije
ponudnika;
– kopija dovoljenja za opravljanje dejavnosti, če je na podlagi posebnega dovoljenja
potrebno oziroma izjavo 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 pravočasno obsojen in ni
vpisan v kazensko evidenco, ki ni starejše
od 60 dni od datuma odpiranja ponudbe;
– potrdilo, da ima poravnave davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta,
leto 2002, 2003 in 2004).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj za istovrstna dela;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po predpogodbi;
– 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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak delovni dan od
8. do 11. ure do 21. 4. 2005.
Cena 24.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg
Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ob predložitvi dokazila o vplačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo v višini
24.000 SIT na račun 01212-0100006686,
sklic 18 75116-7130007-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2005
ob 13. uri; Občina Cerklje na Gorenjskem,
Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem, II. nadstropje, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2005.
Občina Cerklje na Gorenjskem
Ob-8119/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/561-16-71,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/561-16-71, faks
02/564-38-14, elektronska pošta: marija.holer@gor-radgona.si, internetni naslov:
www.gor-radgona.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.
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II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 34404-4/2003.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija ceste Delavska pot.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: k.o. Gornja Radgona,
Občina Gornja Radgona.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: modernizacija ceste Delavska pot.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 3. 2005, konec 28. 4.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razvidno
iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju (47.
člen ZJN-1-UPB1).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1 in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: pogoj za udeležbo na tem javnem razpisu je, da je bil ponudnik v zadnjih
treh letih vsaj trikrat pozitivno ocenjen glavni
izvajalec pri izvedbi pogodbenih del v vrednosti nad 50 mio SIT.
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. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34404-4/2003.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 28. 4. 2005, cena:
10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede na UJP Občine Gornja Radgona, št.
01229-0100012643, iz katerega so razvidni
naslednji podatki (ﬁrma, točen naslov, davčna št. – sklic nakazila, davčni zavezanec,
namen nakazila – delavska pot).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokažejo z pisnim pooblastilom.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 4. 2005
ob 13. uri, velika sejna soba občinske uprave – Občine Gornja Radgona.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Občina Gornja Radgona
Št. 404-08-84/2005-3
Ob-8123/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, kontaktni osebi: Ciril Pangršič in Nada
Robič, tel. 01/471-21-12, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-21-12, faks 01/471-16-37.
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-803/05-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževalna dela na vodovodni inštalaciji
sanitarij, obnovi les. tlakov, slikopleskarska dela, keramičaska dela.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vojašnica Cerklje ob Krki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del po sklopih je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 koledarskih dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponujenih del.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: realizacijo izvedenih del bo naročnik plačeval po
situacijah (60 dni), kot je podrobneje deﬁnirano 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: pravni akt o skupni izvedbi
JN, skladno z drugim odstavkom 47. člena
ZJN-1-UPB1, če nastopi skupina ponudnikov v skupni ponudbi.
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: so podrobneje opisani v poglavju 4
razpisne dokumentacije JN.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje, da je ponudnik registriran
za dejavnost, ki je predmet JN in izkazuje
zadnje stanje ponudnika;
– potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (ne starejše od 90 dni), da proti
ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica

Stran

2320 /

Št.

30-31 / 25. 3. 2005

ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
prisilna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim (ne starejši od 90 dni);
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi z podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno Potrdilo, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika, da
v zadnjih petih letih pred objavo JN ponudniku ni bila izdana pravnomočna obsojen;
– odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem (ne starejše od 90 dni).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo pristojnega organa o registraciji ponudnika, v katero sodi izvajanje javnega naročila;
– pravne osebe (gospodarske družbe)
predložijo redni izpis iz sodnega registra za
dejavnost, katere predmet je razpis;
– samostojni podjetniki predložijo overjeno potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list) in obrtno dovoljenje;
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev za
opravljanje dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila in je na podlagi posebnega zakona tako dovoljenje potrebno;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
kazenski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen;
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke določene z zakonom;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane;
– podatke o ﬁnančnem stanju podjetja;
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004 (dokument na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejši od 3 mesecev!);
– samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2004, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS, ter potrdilo banke
o stanju na transakcijskem računu za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb;
– dokumenti, ki ga izda uradna institucija
in katerega datum izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne smejo
biti starejši od 3 mesecev (ne glede na starost dokumentov morajo le ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan oddaje ponudb glede zahtevanega pogoja).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– cenik dokumentov z navedenimi cenami in cenami fcco gradbišče za materiale, ki
so predvideni s projektom,
– cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov,
– cenik prevozov in gradbene mehanizacije,ki se bo na gradbišču uporabljala,
– višino pribitka manipulativnih stroškov
za obrtniška, in inštalaterska dela in opremo
v odstotku,
– izjavo, da je ponudnik seznanjen s celotno dokumentacijo in terenskimi prilikami
okoli objekta,
– izjavo, da razpolaga s prostimi kapacitetami za izvedbo vseh razpisanih del, da bo
pravočasno zagotovil ves potreben material
za izvedbo le-teh,
– načrt ureditve in organizacije gradbišča ob upoštevanju vseh ukrepov varstva pri
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delu, proti požarne zaščite in pravil gibanja
v objektih MORS,
– operativni plan napredovanja del, (terminski plan, plan delovne sile), seznam podizvajalcev del s pogodbo o skupnem nastopu v realizaciji tega javnega naročila-odprti
postopek in zahtevanimi dokumenti, ki predstavljajo podizvajalce glede registracije in
potrjene dejavnosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005.
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: 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: 26. 4. 2005
ob 12. uri; Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21,
sejna soba III/327.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8138/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Nadžupnija Rogatec, kontaktna oseba: Andrej Grobelnik, Slomškova ulica 7, 3252 Rogatec, Slovenija, tel. 03/582-72-35.
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: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova 2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova zunanjščine cerkve sv. Jerneja
v Rogatcu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rogatec – cerkev sv.
Jerneja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
zvonika (poškodovane fasade – zidarska in
pleskarska dela, zamenjava pločevine – Cu
– tesarska in kleparska dela) in cerkvene
ladje (poškodovane fasade – zidarska in pleskarska dela, nova opečna kritina na strehi
– tesarska, krovska in kleparska dela).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 5. 2005 in konec 6. 7.
2005.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 60
dni po dnevu uradnega prejema situacije.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis iz
sodnega registra ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni);
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno (potrdilo oziroma izpisek iz
ustrezne sodne, upravne ali druge evidence,
oziroma lastno izjavo, da po posebnem zakonu takšno dovoljenje ni potrebno);
3. potrdilo da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše od 30 dni ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenci);
4. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da ﬁrma ni v
postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno dokazi/o, ki ni starejše
od 30 dni);
5. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke skladno za zakonodajo
(priložiti originalno potrdi/o, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in ga izda Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava RS);
6. izjava ponudnika skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih naročilih (ZJN-1a), Uradni list RS, št. 2 z dne
15. 1. 2004;
7. navesti podizvajalce in priložiti fotokopijo sklenjenega dogovora oziroma pogodbe, v primeru da ponudnik ne izvaja vseh
razpisanih del z lastnimi kapacitetami,ter
predložiti pisne izjave vseh v ponudbi navedenih podizvajalcev, da je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti; navesti je potrebno vse
podizvajalce ne glede na vrednost opravljenih del, velja tudi za najem delovne sile;
8. izpolnjen vzorec obrazca za referenčne objekte: kot referenčni objekti veljajo objekti, kot je razpisano javno naročilo in jih je
ponudnik izvedel v obdobju 2000–2004;
9. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije;
10. izjava o sposobnosti za izvedbo posla;
11. izjava o popolnosti ponudbenih cen;
12. bančna garancija za resnost ponudbe;
13. splošni in posebni pogoji pogodbe;
14. gradbena pogodba;
15. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudbo;
16. minimalni plačilni rok je 60 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 70%,
– reference
opravljenih
del
na
spomeniško varstvenih objektih – 30%.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče ob torkih in četrtkih
do 22. 4. 2005 med 8. in 10. uro.
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Cena 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno
poravnati na TRR, št. 24100 – 9004338483
(Raiffeisen Krekova banka, Maribor) pred
dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo
naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije s pripisom obnova 2005 – razpis.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005 ali 39 dni
od odposlanja obvestila; do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 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: 26. 4. 2005,
ob 13. uri; Nadžupnijski urad, Slomškova
ulica 7, 3252 Rogatec.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Nadžupnija Rogatec
Ob-8233/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Veržej, kontaktna oseba: Bojan Ferenc,
Ul. bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej, Slovenija, tel. 02/58-88-140, faks 02/58-88-141,
elektronska pošta: obcina.verzej@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadomestna gradnja poslovno-stanovanjskega objekta Veržej z vsemi komunalnimi priključki in zunanjo ureditvijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Veržej, Grljanska ulica,
parc. št. 1915, 1916 k.o. Veržej.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadomestna gradnja poslovno-stanovanjskega
objekta Veržej z vsemi komunalnimi priključki in zunanjo ureditvijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005, konec 31. 3.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo
del,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 90 dneh po potrditvi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pravnega akta o
skupnem nastopu, iz katerega je razvidno,
kdo je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca
gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za
vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonom-
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skih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: obvezna dokazila za izpolnjevanje pogojev iz 42.
in 42.a člena Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji;
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– dokazilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju
(BON-1, BON-2) ali podatki iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi
pristojni davčni organ;
– potrdilo poslovne banke, da ponudnik v
preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora za izvedbo naročila zagotoviti tehnične in kadrovske zmogljivosti
(popis zagotovljenih tehničnih in kadrovskih
zmogljivosti za izvedbo javnega naročila);
– najmanj 5 potrjenih referenc o korektno opravljenih delih na podobnih objektih v
zadnjih petih letih v višini nad 100 milijonov
SIT za vsako posamezno delo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. najnižja cena (85%),
2. garancijski rok (15%).
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: 5. 5. 2007, cena:
40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije na podračun
EZR občine št. 01388-0100013873.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2005, do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 5. 2005
ob 12. uri, Občina Veržej, Ulica bratstva in
enotnosti 8, 9241 Veržej.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Občina Veržej
Ob-8240/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Železniki, kontaktna oseba: Darko
Gortnar, Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija, tel. 04/500-00-16, faks
04/500-00-20, elektronska pošta: darko.gortnar@obcina.zelezniki.si, internetni
naslov: www.zelezniki.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 02-02-G/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: asfaltiranje občinskih cest v letu
2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Železniki.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: asfaltiranje 4,22 km občinskih cest.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005, konec 31. 5.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: sestavni
del 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: sestavni del razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: sestavni del razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: sestavni del razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: sestavni del razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 4. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na blagajni Občine Železniki ali na transakcijski račun Občine Železniki št.: 011346-0100007492.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: do 13. 5. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 28. 4. 2005
ob 12.30.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Občina Železniki
Št. 410-05/2005-3
Ob-8246/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Starše, kontaktna oseba: Bojan
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Grus, Starše 93, 2205 Starše, Slovenija,
tel. 02/686-48-00 ali 02/686-48-06, faks
02/686-48-10, elektronska pošta: komunala@starse.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: 410-05/2005-3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja večnamenske telovadnice za
Osnovno šolo Starše (1240 m2), dozidava osnovne šole – novogradnja (725 m2)
in adaptacija osnovne šole (290 m2).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Starše – naselje Starše.
Šifra NUTS: EO 38.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45.21.22.22-8, dodatni predmeti:
45.21.42.10-5, 45.21.42.10-5, dopolnilni
besednjak, glavni predmet: E018-2, dodatni
predmeti: Y007-2.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja objekta v celoti v skladu s projektno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 14 mesecev od oddaje naročila – predvidoma od julija 2005 do avgusta
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 30,000.000 SIT,
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe,
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži ustrezno ﬁnančno zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalno 90 dni po izstavitvi situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
Izločitveni kriterij: ponudnik del mora dokazati da njegova letna realizacija izvedenih
del presega 1.000,000.000 SIT.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
Izločitveni kriterij: ponudnik mora vsaj
25% dela opraviti z lastnim kadrom in kapacitetami.
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. 77 z dne 16. 7.
2004, Ob-19578/04.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – največ 70 točk;
2. izkušnje v zvezi z gradnjo – največ
15 točk,
– pogoj za sodelovanje pri razpisu je,
da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel
vsaj tri podobne objekte v višini najmanj
300,000.000 SIT (upoštevane bodo le reference s potrdilom investitorja);
3. izkušnje odgovornega vodje del – največ 10 točk,
– pogoj za sodelovanje pri razpisu je,
da je odgovorni vodja del ponudnika v zadnjih treh letih vodil dela na vsaj treh sorodnih objektih, kjer je vrednost del presegala
200,000.000 SIT (upoštevane bodo le reference s potrdilom investitorja);
4. rok izgradnje – največ 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 410-05/2005-3.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR
01315-0100009011,
s
sklicem
00
0920-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2005
ob 14. uri; sejna soba II, Občina Starše,
Starše 93.
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: ta razpis ne
zajema opreme.
Sredstva za plačilo izvedenih del so zagotovljena v letih 2005 in 2006. Končno izplačilo bo zagotovljeno v letu 2007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Občina Starše
Ob-8257/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –

Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev glavne ceste G1-3/322 Rakičan
– D. Lakoš.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0322 cesta G1-3
Črenšovci – D. Lakoš.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe
del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…)
na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 do 8. ure;
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Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
96,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Direkcija RS za ceste
Ob-8258/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev ceste G1-3/366 Gornja Radgona–Radenci 1. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: odsek 0366 cesta G1-3
Gornja Radgona–Radenci.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 160 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
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pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v
obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro iz-
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vedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih
navedb v ponudnikovih ponudbah. V obdobju
zadnjih dveh let pred objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka (kot na primer: slabša
kvaliteta izvedbe del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…) na področju povezanem s
predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
143,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Direkcija RS za ceste
Ob-8259/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova ceste R2-440/1296 Cankova–Kuzma I. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1296 cesta R2-440
Cankova–Kuzma.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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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: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter

izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe
del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…)
na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 do 10.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2005
ob 11. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
49,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Direkcija RS za ceste
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Ob-8260/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
modernizacija ceste in sanacija usada
na R3-704/1353 Vuhred–Ribnica na Pohorju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1353 cesta R3-704
Radlje–Ribnica.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi drža-
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ve, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe
del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…)
na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
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virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 do 11.
ure; Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2005
ob 12. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
78,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Direkcija RS za ceste
Ob-8261/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: rekonstrukcija regionalne ceste
R3-701/1430 Pesek–Rogla–Zeče skozi
naselje Loška gora–Zreče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1430 cesta R3-701
Pesek–Rogla–Zeče.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
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organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in izjava, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo, da ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da
ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
(dokazilo je potrebno predložiti le v primeru,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpol-
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nil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe
del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…)
na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005 do 8. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2005
ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
281,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Direkcija RS za ceste
Ob-8262/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36,
elektronska pošta: irena.skubic@gov.si, internetni naslov: www.drsc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija plazu “Bohinjska Bela” na cesti
R1-209/1089 v km 6,3.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1089 ceste R1-209
Bled – Soteska.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: skladno
z ZIPRS0405.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik pri pristojnem sodišču ali drugem
organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem in izjava, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države v kateri ima sedež;
– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila (dokazilo je potrebno predložiti le v
primeru, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno);
– potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik
sedež v tujini, mora predložiti tudi potrdilo,
da je v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2002, 2003, 2004)
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
njegove ponudbe (dokazilo: izjava o letnih
prihodkih);
– transakcijski račun ponudnika v zadnjih
šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni bil
blokiran (dokazilo: izjava o neblokiranem
transakcijskem računu);
– lastna likvidna sredstva ponudnika v
višini prvih štirih predvidenih obračunov ali
možnost najetja kredita v enakem znesku
(dokazilo: izjava o zagotavljanju lastnih likvidnih sredstev ali potrdilo banke o možnosti
najetja kredita);
– poravnane zapadle obveznosti ponudnika do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
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kooperantov (dokazilo: izjava o poravnanih
zapadlih obveznostih).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora zagotoviti tehnične
zmogljivosti (oprema in mehanizacija) ter
izpolniti zahteve, določene v splošnih in posebnih tehničnih pogojih in tehničnih speciﬁkacijah za javne ceste (dokazila: izjava o
seznanjenosti s tehničnimi pogoji in tehničnimi speciﬁkacijami za javne ceste; izjava
o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila);
– zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del (dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem
osebju);
– ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila
(dokazilo: izjava o zaposlitvi in znanju slovenskega jezika);
– reference (dokazilo: potrdila o referenčnem delu);
– zagotovljena mora biti notranja kontrola kvalitete pri izvajanju naročila (dokazilo: izjava o zagotavljanju notranje kontrole
kvalitete);
– ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti do
naročnika. Zoper ponudnika s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem
roku. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo
tega naročila naročnik ni ugotovil zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih
ponudbah. V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila ponudniku ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe
del od dogovorjene, nestrokovna izvedba…)
na področju povezanem s predmetom javnega naročila. (dokazila: evidenca in dokumentacija naročnika).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delovnik od 8. do 12. ure. Stroški razpisne dokumentacije se poravnajo z
virmanom na TRR št. 01100-6300109972,
sklic na št. 18 10995 7141998 – 24152005 z
navedbo: plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005 do 9. ure;
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2005
ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: ocenjena vrednost naročila (skupaj z DDV) je
54,500.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Direkcija RS za ceste
Št. 465-10-0002/2005-500
Ob-8263/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnikov:
Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba: Marija Brecl, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-60,
faks 03/575-43-28, elektronska pošta: marija.brecl@slovenskekonjice.si, internetni naslov: http:/www.slovenskekonjice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus d.o.o., kontaktni
osebi: Bojana Sovič, u.d.i.g.; Pavel Brglez,
u.d.i.g., Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Proplus d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Trs, Strma ul. 8, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/250-41-10, faks 02/250-41-35,
elektronska pošta: proplus@proplus.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Slovenske Konjice, kontaktna oseba:
Marija Brecl, Stari trg 29, 3210 Slovenske
Konjice, Slovenija, tel. 03/757-33-60, faks
03/575-43-28, elektronska pošta: marija.brecl@slovenskekonjice.si, internetni naslov: http:/www.slovenskekonjice.si.
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 gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z dobavo, vgradnjo in priklopom opreme za prenovo Osnovne šole
Ob Dravinji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenske Konjice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z
dobavo, vgradnjo in priklopom opreme za
prenovo Osnovne šole Ob Dravinji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem garancije.
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti v 10 dneh po
podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu
z vzorcem garancije.
Originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo bo izvajalec
predal ob primopredaji objekta. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: predvideno ﬁnanciranje v letih 2005–2008.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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Dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), kolikor je na podlagi posebnega zakona dovoljenje za opravljanje te
dejavnosti potrebno.
Potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke, v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, ali da je ponudnik, ki
ima sedež v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji: obrazca BON-1 in BON-2, mnenje pooblaščenega revizorja o ugotovitvah v
zvezi s poravnanimi zapadlimi obveznostmi,
izvleček iz bilance stanja in iz izkaza poslovnega izida za leto 2003 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS
o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno
leto 2002 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in iz
poslovnega izida za leto 2003 (iz davčne napovedi za leto 2003), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz
katerih bodo razvidni podatki o ekonomskoposlovni uspešnosti v zadnjih 2 poslovnih
letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 3 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– zgradil je tri objekte visokih gradenj z
vrednostjo GOI del najmanj 100 mio SIT (z
DDV) ali
– zgradil je dva objekta visokih gradenj
z vrednostjo GOI del najmanj 150 mio SIT
(z DDV).
Ključni kadri, ki bodo vodili izvedbo, imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference:
Predvideni odgovorni vodja del ima potrjene reference v zadnjih treh letih:
– bil je odgovorni vodja del na treh objektih visokih gradenj z vrednostjo GOI del
najmanj 100 mio SIT (z DDV) ali
– bil je odgovorni vodja del na dveh objektih visokih gradenj z vrednostjo GOI del
najmanj 150 mio SIT (z DDV).
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o gradnji
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.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 17-18/2005, str.
1385, z dne 25. 2. 2005, Ob-5211/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 4. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Novi KBM d.d. 04515
– 0000334091, pred dvigom razpisne dokumentacije; razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Proplus d.o.o., Strma ulica 8,
2000 Maribor, ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: 25. 4.
2005 do 10. ure, Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: minimalno 90 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 4. 2005
ob 13. uri, Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Občina Slovenske Konjice
Ob-8266/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba: Vesna Kozlar, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.
02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.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, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: KOT – kompleks stavb
Na gradu.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik naroča projektiranje, izvedbo
in ﬁnanciranje investicijskih ukrepov za
prehod iz toplovodnega ogrevanja na
ogrevanje s plinom za kompleks stavb
Na gradu.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ravne na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektiranje, izgradnja in ﬁnanciranje objekta z
opremo za ogrevanje z zemeljskim plinom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 5. 2005 in/ali konec
15. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancije za resnost ponudbe, pravočasno ter
kvalitetno izvedbo naročila ter garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji po
pravilih ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih
ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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. čas vračila,
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 21. 4. 2005.
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.
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: komisija za odpiranje ponudb in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Ravne na
Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-8267/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ravne na Koroškem, kontaktna
oseba: Vesna Kozlar, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel.

02/870-55-10, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.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, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KOT – OŠ Prežihov Voranc.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik naroča projektiranje, izvedbo
in ﬁnanciranje investicijskih ukrepov za
prehod iz toplovodnega ogrevanja na
ogrevanje s plinom za OŠ Prežihov Voranc in CSD.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ravne na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: projektiranje, izgradnja in ﬁnanciranje objekta z
opremo za ogrevanje z zemeljskim plinom.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 5. 2005 in/ali konec
15. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancije za resnost ponudbe, pravočasno ter
kvalitetno izvedbo naročila ter garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji po
pravilih ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih
ZJN-1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
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. čas vračila,
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 22. 4. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 4. 2005 do 10.
ure.
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IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 5. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija za odpiranje ponudb in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 4. 2005
ob 11. uri; sejna soba Občine Ravne na
Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Občina Ravne na Koroškem
Ob-8390/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktni osebi: Pergarec Jožica in Robič Sandi, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel.
01/300-39-45, faks 01/300-39-37, elektronska pošta: sandi.robic@zd-lj.si, internetni
naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-3/2005 ZDL.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zamenjava oken na objektih ZD Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– ZD Črnuče,
– ZD Center,
– ZD Vič.
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 6. 6. 2005, konec 30. 7.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: mesečne
situacije.
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:
– izpolnjen obrazec ponudbe,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje
razpisne dokumentacije in jamči za verodostojnost podatkov,
– izpolnjena, paraﬁrana in podpisana pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
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– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju ponudnika,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije,
– dokazilo, da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava, do bo ponudnik pridobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– izjavo, da bo ponudnik pridobil bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjavo, da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
– dokazilo oziroma seznam najpomembnejših naročil v zadnjih 5 letih s potrdili o
dobro opravljenem delu,
– podatki o vodstvenem osebju,
– dokazila za podizvajalce.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 5. 2005, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 02, sklic 95005-280-94.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2005, do 10. ure,
Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9/II.
nadstropje – uprava, vložišče, soba 1.
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. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb:
– predstavniki naročnika,
– predstavniki ponudnika s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2005
ob 12. uri, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9/II. nadstropje – uprava, vložišče,
soba 1.
VI.4) Dodatne informacije: v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-8392/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črnomelj, kontaktna oseba:
Srečko Janjoš, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-100, faks
07/30-61-130, elektronska pošta: srecko.janjos@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
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I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Črnomelj, kontaktna
oseba: Željka Karin Biličič, Trg svobode 3,
8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-104,
faks 07/30-61-130, elektronska pošta: zeljka.karin@crnomelj.si, internetni naslov:
www.crnomelj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Črnomelj, kontaktna oseba: Anica Poljak, Trg
svobode 3, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/30-61-100, faks 07/30-61-130, elektronska pošta: obcina.crnomelj@siol.net, internetni naslov: www.crnomelj.si.
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: 34405-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova občinskih cest v Občini Črnomelj v letu 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 5. 2005, konec 31. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila v 90 dneh po prejemu računa oziroma
situacije.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijska doba,
3. kakovost (reference).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34405-1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 15. 4. 2005, cena:
15.000 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 4. 2005
ob 8.30; Črnomelj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Občina Črnomelj
Ob-8398/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Sežana, kontaktna oseba: Majda Valentinčič, univ. dipl. inž. gr., Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/73-10-109,
faks 05/73-10-123, elektronska pošta: majda.valenticic@sezana.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: Občina
Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
kontaktna oseba: Majda Valentinčič, univ.
dipl. inž. gr., Slovenija, tel. 05/73-10-109,
faks 05/73-10-123, elektronska pošta: majda.valenticic@sezana.si.
I.5) Vrsta naročnika: lokalna raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: izgradnja vodovodnega
omrežja v Plešivici priključitev na vodovodno omrežje (2005).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja vodovoda od železniške proge
do naselja Plešivica, razdelilno omrežje
in sočasna izvedba priključkov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: od železniškega podhoda
za Plešivico do naselja in po vaških poteh v
vasi, do objektov individualne pozidave.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v celoti
ca. 2383 m trase.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: investicija se bo izvajala v obdobju
april – julij 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 14. 4. 2005 in konec
29. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti in izjava banke, da bo
ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 5% pogodbene vrednosti. Dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po prejemu, dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenjena gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da
zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, da ni zoper ponudnika
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, da ima
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poravnane davke in prispevke, določene z
zakonom, da je predložil BON-1 in BON-2.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: dodatni pogoji v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: dodatni pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35205-7/2004.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TRR Občine
Sežana, št. 01311 – 0100005909 pri Banki
Slovenija s pripisom »Plačilo razpisne dokumentacije – izgradnja vodovodnega omrežja
v Plešivici«.
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: do 12. 5. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 4. 2005
ob 12. uri, Občina Sežana Partizanska 4,
6210 Sežana, mala sejna dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Občina Sežana
Ob-8474/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Joži Raspor, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Valjavec
u.d.i., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-13-00, faks 04/281-13-01,
elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si,
internetni naslov: www.komunala-kranj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje,
ki ustrezajo zahtevam, določenim s strani
naročnika.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja kanala GZ-3 od Kokrice do
Mlake – nadaljevanje del.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kokrica – Mlaka.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 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 kanalizacije (polaganje cevi) ∅ 200 mm
(J10-J14) 110 m1, izgradnja kanalizacije ∅
350 mm (J44-J56) 337 m1, izgradnja kanalizacije ∅ 400 mm (J6-J9) 134 m1, izgradnja kanalizacije ∅ 600 mm (J21-J26) 121
m1, izvedba elektro priključka za črpališče
odpadne vode 300 m1, gradbena dela pri
obnovi vodovodnega omrežja na Galetovi
ulici 264 m1, obnova asfaltiranih površin
(2.680 m2).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 5. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5% vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: do
90% plačila na podlagi začasnih mesečnih
situacij glede na obseg opravljenih del. Rok
plačila 70 dni od uradnega prejema situacije, 10% plačila po opravljeni primopredaji
del. Rok zaključnega plačila 70 dni od uradnega prejema obračunske situacije.
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: da je ekonomsko in
ﬁnančno usposobljen izvesti javno naročilo,
da razpolaga s tehniko in delovnim osebjem potrebnim za izvedbo naročila, da je
registriran in ima dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija za opravljanje dejavnosti,
dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, potrdilo, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P ali
BON1/SP, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o strojih in napravah s
katerimi bodo izvedli javno naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: 29. člen Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Ur. l. RS, št. 110/02).
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.
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IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 4. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: opraviti osebni
prevzem oziroma poslati pisni zahtevek na
naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali e-mail:
jpk@komunala-kranj.si.
Plačati materialne stroške na TRR Komunale Kranj št. 07000-0000464429 pri Gorenjski banki d.d. Kranj, pri čemer navedite
namen plačila: »plačilo razpisne dokumentacije za kanal GZ-3 od Kokrice do Mlake,
nadaljevanje del«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 4. 2005 ali 37 dni
od odposlanja obvestila; do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005 in/ali 70 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 4. 2005
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj; sejna soba družbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2005.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Storitve
Ob-8124/05
Preklic
Naročnik Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, preklicuje objavo javnega naročila za
izbiro nadzornika za nadziranje gradnje in
rekonstrukcije objekta, objavljenega v Uradnem listu RS, št. 17-18 z dne 25. 2. 2005,
Ob-5202/05 in popravek objave, ki je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 28 z dne
18. 3. 2005, Ob-7704/05.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Št. 404-08-52/2005-13
Ob-8249/05
Sprememba
V zvezi z javnim naročilom MORS
39/2005-ODP – za izdelavo artiklov bojne
uniforme – maskirnih – bluzoni, hlače, kape
s senčnikom, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 20-21 z dne 4. 3. 2005, Ob-6136/05
in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske
unije pod št. 2005/S 43-041560 z dne 2. 3.
2005, se spremeni točka:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: dobavni rok za I. dobavo v letu
2005 je 40 dni po prejemu tkanine; dobavni rok za II. dobavo v letu 2005 pa
je 60 dni po prejemu tkanine. Tkanino
za posamezno dobavo izbrani ponudnik
prejme ločeno, v različnih terminih.
Ministrstvo za obrambo

Št.

Št. 412-03/02-100004/05
Ob-8055/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kontrola
zračnega
prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Magda Zadnik, Kotnikova 19 a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/47-34-850, faks
+ 386/1/47-34-860, elektronska pošta: magda.zadnik@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Maja Matičič, Trg OF 13a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: http://www.praetor.si
pod rubriko Vprašanja in odgovori, kjer se
objavljajo tudi vsi odgovori na vprašanja ponudnikov.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Praetor d.o.o., kontaktna oseba: Maja Matičič, Trg OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks
01/434-93-91, elektronska pošta: info@praetor.si. Dokumentacija je brezplačno na voljo
na internetnem naslovu: http://www.praetor.si
(rubrika Javna naročila).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 03 iz priloge 1A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik. 412-03.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
organiziranje in posredovanje službenih
potovanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62110000-6.
2) Kratek opis: posredovanje pri službenih potovanjih in nastanitvah.
3) Obseg ali količina: posredovanje letalskih prevozov in nastanitev glede na speciﬁkacije v razpisni dokumentaciji.
Količina je za naročnika v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, naročanje konkretnih količin se bo izvajalo po določbah okvirnega sporazuma.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63516000-9.
2) Kratek opis: organiziranje službenih
potovanj in nastanitev.
3) Obseg ali količina: organiziranje letalskih in drugih vrst prevozov, namestitvenih
aranžmajev in udeležbe na raznih poslovnih
dogodkih.
Količina je za naročnika v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva, naročanje konkretnih količin se bo izvajalo po določbah okvirnega sporazuma.
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: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje,
da bo naročil določeno količino storitev, saj
je količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila,
z možnostjo 3 kratnega podaljšanja za 12
mesecev v primeru zagotovljenih sredstev
v ﬁnančnem načrtu in ustrezne zakonske
podlage za takšno podaljšanje okvirnega
sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 30 dni po prejemu posamezne
pravilno izstavljene 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. kandidat je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
2. kandidat ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. samo sklop 2: kandidat ima licenco za
opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za opravljanje dejavnosti prodaje turističnih aranžmajev;
4. samo sklop 2: kandidat je IATA agent
(IATA sales agent, pooblaščen s strani IATA
za prodajo vseh IATA prevoznikov);
5. samo sklop 2: kandidat je v preteklih
treh letih pred datumom objave razpisa za
poljubno število naročnikov izvajal storitve predmeta javnega naročila v povprečni
vrednosti za pretekla tri leta vsaj 10,000.000
SIT letno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– za dokazovanje pogoja 2: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: za dokazovanje
pogoja 5 (samo sklop 2): navedba referenc
v zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 prijava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– za dokazovanje pogoja 3 (samo sklop
2): potrdilo Gospodarske zbornice Slovenije, da ima ponudnik licenco za opravljanje
dejavnosti organiziranja turističnih aranžmajev in/ali za opravljanje dejavnosti prodaje
turističnih aranžmajev (skladno z Zakonom
o spodbujanju turizma, Uradni list RS, št.
2/04);
– za dokazovanje pogoja 4 (samo sklop
2): potrdilo IATA (International Air Transport
Association) o mednarodni registraciji za ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da (le za sklop 2);
Zakon o spodbujanju turizma, Uradni list
RS, št. 2/04.
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: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 6 za vsak sklop.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 4. 2005.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačna in je dostopna na
internetnem naslovu http://www.praetor.si.
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.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb ni javno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik se
z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da
bo naročil določeno količino storitev, saj je
količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik
pa se z okvirnim sporazumom zavezuje,
da bo v primeru, če bo naročal storitve, ki
so predmet tega razpisa, pozval kandidate,
s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način, naveden
v okvirnem sporazumu (pogodbi). Dodatne
informacije in vprašanja v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti na spletnem naslovu www.praetor.si (vprašanja v rubriki
vprašanja in odgovori).
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Ob-8142/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
UL Fakulteta za družbene vede, kontaktna oseba: Sabina Otoničar, Kardeljeva
ploščad 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
580-51-10, faks 580-51-02, elektronska
pošta: fdv.faculty@fdv.uni-lj.si, internetni
naslov: www.fdv.uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev čiščenja.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Fakulteta za družbene
vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 25. 3. 2005, konec 25. 4.
2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 4. 2005
ob 12.30, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva pl. 5, Ljubljana, sejna soba, 1. nad.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
UL Fakulteta za družbene vede
Ob-8207/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-28, faks +386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 14.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: številka: 363-04-5/2005,
zap. št. JN: 07/05 VV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov Ministrstva za kulturo na lokaciji
Maistrova 10 in Metelkova 4 v Ljubljani v
skupni izmeri 6.642 m2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maistrova 10 in Metelkova 4 v Ljubljani.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.73.10.10-2, dodatni predmeti:
74.75.00.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 14.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale:
ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov v
skupni izmeri 6.642 m2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: dopoldansko dežurstvo, popoldan
po 15.30 ob delavnikih.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
V skladu z določili 97. člena ZJN-1
naročnik lahko 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.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila – joint venture.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali
ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in
tehničnih sposobnosti:

1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. ponudnik mora imeti poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
države;
4. proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi, v kateri državi
ima sedež;
5. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe;
6. izjava, da čistila in sanitarno-higienski
material, ki jih bo uporabljal izbrani ponudnik, so ekološko ustrezni;
7. izjava, da bo ponudnik zagotavljal stalnost kadrovske zasedbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. pravne osebe: fotokopija izpiska iz
sodne ali druge ustrezne evidence, ﬁzične
osebe: fotokopija potrdila o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani
pristojne izpostave Davčnega urada RS;
kopija veljavnega obrtnega dovoljenja;
2. fotokopija potrdila Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v zadnjih petih
letih pred objavo javnega naročila ponudniku ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z
njegovim poslovanjem ter potrjen obrazec
izjave, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
3. originalno potrdilo pristojne izpostave
Davčnega urada RS, ki ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudbe;
4. fotokopija potrdila izpiska iz sodne ali
druge enakovredne evidence.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. ponudnik mora izkazati dobro opravljanje istovrstnih storitev v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe z izpolnjenim seznamom in potrjenimi dokazili naročnikov;
6. ponudnik mora podpisati in žigosati
izjavo, da čistila in sanitarno-higienski material, ki jih bo uporabljal izbrani ponudnik, so
ekološko ustrezni;
7. ponudnik mora podpisati in žigosati
izjavo, da bo zagotavljal stalnost kadrovske
zasedbe.
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:
1. cena – 100 točk,
2. veljavni certiﬁkat ISO 9001:2000 – 2
točki,
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3. veljavni certiﬁkat ISO 14001 – 2
točki.
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 20. 4. 2005.
Pogoji in način plačila: cena 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 5.000 SIT na številko računa:
01100-6300109972, model 18, sklic:
15202-7141998-2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 4. 2005
ob 9.30; Servis skupnih služb Vlade RS,
Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-8256/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Lan Vošnjak, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100,
faks 01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 16.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-O-3/2005-S-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitve pranja, vzdrževanja in transporta
perila za obdobje 3 let v ocenjeni vrednosti 150 mio SIT, in sicer na zbirnih mestih:
Studenec 48, Zaloška cesta 29, Poljanski
nasip 58 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: tri zbirna mesta: Studenec
48, Zaloška cesta 29 in Poljanski nasip 58
v Ljubljani.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): IA 16.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve pranja perila za obdobje 3 let v ocenjeni
vrednosti 150 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost v višini
1 mio SIT,
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– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2 mio SIT za
ves čas veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja;
– da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti potrdilo poslovne banke o uvrstitvi
v bonitetni razred za vse poslovne banke, s
katerimi sodeluje. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, kjer ponudnik ne bo pri vseh poslovnih bankah, s katerimi sodeluje, uvrščen
v bonitetni razred A.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti certiﬁkat oznake
kakovostne nege gospodinjskih in objektnih
tekstilij RAL-GZ 992/1 (razvidno iz fotokopije
certiﬁkata);
– ponudnik mora imeti certiﬁkat kakovosti in higiene pranja po RAL-GZ 992/2 za
bolnišnične tesktilije (razvidno iz fotokopije
certiﬁkata);
– naročnik ne bo obravnaval ponudb ponudnikov, ki ne bodo predložili obeh zahtevanih certiﬁkatov.
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: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-36000/04 z dne 24. 12.
2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-3/2005-S-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 4. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
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: 90 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: 13. 4. 2005
ob 12. uri; v Ljubljani, Studenec 48, Upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba
mora biti izročena naročniku v izvirniku in
eni kopiji.
Postopek oddaje javnega naročila pranje
perila, ki je bil objavljen v Ur. l. RS 4/2005
pod Ob-528/05 (in v Ur. l. EU 7/2005 pod
št. 6326-2005) je bil v celoti razveljavljen s
sklepom naročnika dne 3. 3. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-8391/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za socialno delo Domžale,
kontaktna oseba: Nuša Šink, Ljubljanska 70, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/724-63-70, faks 01/721-56-80, elektronska pošta: nusa.sink@gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S/1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem poslovnih prostorov za izvajanje
dejavnosti Centra za socialno delo Domžale.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: središče mesta Domžale;
lokacija, ki bo v bližini prometnega omrežja,
dostopna z javnimi prevoznimi sredstvi ter
hkrati odmaknjena toliko, da hrup ne bo moteč, poti do drugih javnih zavodov pa bodo
varne in kratke.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– najem poslovnih prostorov, katerih neto
tlorisna površina lahko znaša do 700 m2,
cena najemnine za m2 tlorisne površine pa
lahko znaša največ do 1.800 SIT,
– pogodba o najemu poslovnih prostorov
se sklene za obdobje 10 let z možnostjo
kasnejšega podaljšanja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 3. 2005, konec 13. 5.
2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– poslovni prostori morajo biti primerni
za dejavnosti, ki jih izvaja center za socialno delo in ustrezni z vidika Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja
delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št.
89/99),
– prostori morajo biti dostopni tudi gibalno oviranim uporabnikom (predvsem glavni
vhod in sanitarije),
– neto tlorisna površina lahko znaša do
700 m2, cena najemnine na m2 tlorisne površine pa lahko znaša največ do 1.800 SIT,
– zaželjeno je, da je objekt pritličen,
še dopusten pa je objekt v največ dveh
nivojih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora predložiti dokazilo, da je
lastnik prostorov, ki so predmet najema.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN – S/1/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 5. 2005.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 10. uri; v poslovnih prostorov Centra za
socialno delo Domžale.
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: pred sklenitvijo pogodbe o najemu poslovnih prostorov si
mora Center za socialno delo Domžale pridobiti soglasje Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Center za socialno delo Domžale
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Ob-8478/05
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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 14.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: čiščenje prostorov v vrtcu.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
storitev čiščenja prostorov vrtca na lokaciji v Cerknici, enoti v Grahovem in
enoti v Rakeku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vrtec Martin Krpan Cerknica, Cesta na jezero 17, 1380 Cerknica, enota vrtca Grahovo, enota vrtca Rakek.
Šifra NUTS: E038.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
74.70.00.00-6.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN-1 – storitve: kategorija 14: čiščenje prostorov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: čiščenje prostorov vrtca v Cerknici in enotah Grahovo in Rakek. Storitev čiščenja je dnevna,
v dopoldanskem in popoldanskem času.
Ocenjena vrednost za dve leti in pol znaša
26,6 mio SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 15. 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 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., 42.a in 43.
členu ZJN-1-UPB1.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je po posebnih predpisih tako dovoljenje obvezno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– za pravne osebe: BON 1/P in potrdilo
poslovne banke,
– za samostojne podjetnike: bilanca stanja in bilanca uspeha in potrdilo poslovne
banke;
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– navedba kvaliﬁkacij in izkušenj (referenc),
– da zagotavlja stalne delavce, ki bodo
čistili,
– da zagotavlja stalne delavce, ki bodo
čistili; naročnik želi, da izbrani ponudnik prevzame tri čistilke vrtca,
– da zagotovi tehnologijo čiščenja, ki
ustreza zahtevnosti čiščenja v vzgojno-varstvenih organizacijah in da razpolaga s potrebno opremo za čiščenje,
– da lahko zagotovi največ eno urni odzivni čas v primeru nujnih naročil,
– ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena,
– reference,
– certiﬁkat kakovosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 98/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 26. 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
14/1-2005, po modelu 00, je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 4. 2005, do 11.
ure; kolikor je ponudba poslana po pošti
šteje za pravočasno, če prispe na naslov
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vodje javnega naročila do zgoraj navedenega datuma in ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 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.4) Dodatne informacije: naročnik želi,
da izbrani ponudnik prevzame tri čistilke, ki
so sedaj zaposlene v vrtcu.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2005.
Vrtec Martin Krpan Cerknica

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 640/04
Ob-8376/05
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.,
kontaktna oseba: 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@elektroljubljana.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
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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:
dobava primarne in sekundarne opreme
za RTP 110/20 kV Polje – razširitev in prehod na 20 kV.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: dostava razpisane opreme
je RTP Polje v Ljubljani.
Šifra NUTS: E038.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
312100000.
2) Kratek opis: 110 kV stikalna oprema.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
2) Kratek opis: 110 kV merilni transformatorji.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6 mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31216000.
2) Kratek opis: 110 kV odvodniki prenapetosti.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6
mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000.
2) Kratek opis: 20 kV oprema.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6
mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000.
2) Kratek opis: oprema vodenja, zaščite
in meritev.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6
mesecev od podpisa pogodbe.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31200000.
2) Kratek opis: oprema lastne porabe.
3) Obseg ali količina: skladno s popisom
opreme v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba
različnih
datumov
začetka/dobave: najdaljši dobavni rok je 6
mesecev od podpisa pogodbe.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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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 6 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 nezavajajočih 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 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 ali samo na razpisni sklop 6, 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,
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– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– dokazilo, da ponudnik lahko ponudi
razpisano opremo,
– 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 osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1.2) Druge prejšnje objave: Uradni
list RS, št. 6/05 z dne 21. 1. 2005 in Glasilo
Evropske skupnosti št. 2005/S 13-012092 z
dne 19. 1. 2005.
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 01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. aprila 2005,
vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Cena: 15.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-01-05, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. april 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 16. 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: 18. april
2005 ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
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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 13. aprila
2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 102/1266/2005
Ob-8226/05
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: Primož
Čižman, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-34-20, faks 01 474-31-22,
elektronska pošta: primoz.cizman@eles.si,
internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Milena Trifunovič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/474-28-50, faks 01/474-28-52, internetni naslov. www.eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje gradbenih in obrtniških del pri
zamenjavi visokonapetostne opreme v
RTP Beričevo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Beričevo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za izvedbo: začetek 1. 5. 2005 in/ali konec
30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so po-

trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: podrobnosti so navedene
v razpisni dokumentaciji.
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: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena cena (80%),
2. število potrjenih izvedenih del dejanskega izvajalca (10%),
3. odgovorni vodja gradbišča – število
potrjenih izvedenih del (5%),
4. odgovorni vodja del – število potrjenih
izvedenih del (5%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 6.000 SIT (5.000 SIT +1.000 SIT
DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 46/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 4. 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: 8. 4. 2005
ob 10. uri Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 669/05
Ob-8486/05
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: Tomaž Pungartnik, univ. dipl.
inž. el. (tehnični del) in Irena Homovc Gačnik
(splošni del), Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/23-04-320, 07/39-31-330,
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faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik,
Slovenska c. 56, 6 nadstropje, soba št.
16, vsak delovnik med 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.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve Priloga I B, 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba vizualnega nadzora nad RTP
110/x kV v Elektro Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe
Šifra NUTS: E038.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega razpisa je izvedba vizualnega
nadzora nad RTP 110/x kV v Elektro Ljubljana, ki obsega dobavo in montažo opreme
ter vključitev v nadzorni center ter vključitev
v nadzorni center. Razpisana dela se bodo
izvajala na objektih:
– RTP 110/10 kV Žale,
– RTP 110/35,20 kV Potoška vas,
– RTP 110/20 kV Metlika,
– RTP 110/20 kV Črnomelj,
– RTP 110/20 kV Grosuplje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvidoma 50 dni za posamezen
objekt.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 500.000 SIT in z rokom veljavnosti
100 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 – priloga št. 11),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v
razpisni dokumentaciji – priloga št. 12).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– redni izpisek iz sodnega registra, ki
odraža zadnje stanje ponudnika in ga izdaja pristojno Okrožno sodišče, iz katere
je razvidno, da je podjetje registrirano za
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opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
Kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem,
se takšno dokazilo zahteva tudi zanj. Če ima
ponudnik sedež v tuji državi, mora predložiti
izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, kjer se vodi registracija pravnih oseb.
Ustreznost takšne listine bo naročnik preverjal skladno z 42.b členom ZJN-1A,
– dokazilo Ministrstva za pravosodje RS,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
za kaznivo dejanje v zvezi s svojim poslovanjem. Takšen dokument se zahteva tudi
za morebitne podizvajalce. Dokument mora
odražati zadnje stanje,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem (takšna izjava mora
odražati zadnje stanje in se zahteva tudi za
morebitne podizvajalce,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejši od 30 dni, glede na
datum oddaje ponudbe,
– bonitetno informacijo o ponudnikovi
solventnosti, bodisi BON 1 ali potrdila vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun,
– bančna garancija za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni
dokumentaciji – priloga št. 11),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v
razpisni dokumentaciji – priloga št. 12).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun v zahtevani obliki,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava ponudnika o servisiranju,
– načrt omare z razporeditvijo dobavljene opreme,
– spremna tehnična dokumentacija za
dobavljeno opremo.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– referenčno potrdilo o vsaj enem uspešno izvedenem projektu vizualnega nadzora
nad RTP 110/x kV (delovanjem 110 kV VN
naprav) v zadnjih treh letih. Kolikor ponudnik
nastopa s podizvajalcem, se potrdilo zahteva tudi nanj,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
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– skupna ponudbena vrednost (98%
delež),
– 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 06/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 19. aprila 2005,
vsak delovnik 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:
23003371-06-05, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. april 2005 ali 29
dni od odposlanja obvestila 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: do 28. julija 2005 ali 100 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: 19. april
2005 ob 10. 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 14. aprila
2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2005.
Elektro Ljubljana, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-8062/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-41-447.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 400-037-109/04;
400-037-112/04.
II.5) Kratek opis:
– 400-037-109/04 Nabava zdravila proti tetanusu,
– 400-037-112/04 Nabava zdravila proti
davici in tetanusu.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– 400-037-109/04 ocenjena vrednost
20,900.000 SIT,
– 400-037-112/04 ocenjena vrednost
34,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 400-037-109/04: Chiron
Behring, Podružnica za Slovenijo, kontaktna
oseba: dr. Ljubo Djorem, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,25 EUR za odmerek.
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. 400-037-112/04: Chiron
Behring, Podružnica za Slovenijo, kontaktna
oseba: dr. Ljubo Djorem, Dunajska 22, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16 EUR za sc (10
odmerkov).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 400-037-109/04;
400-037-112/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-8063/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja RS, kontaktna
oseba: dr. Alenka Kraigher, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400,
faks 01/24-41-447.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 400-037-113/04;
900-037-38/05.
II.5) Kratek opis: nabava zdravila proti
klopnemu meningoencefalitisu po programu imunoproﬁlakse in kemoproﬁlakse za leto 2004 – za odrasle.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– 400-037-113/04, ocenjena vrednost
znaša 72,000.000 SIT,
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– 900-037-38/05, ocenjena vrednost
znaša 72,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 400-037-113/04: Baxter
Ag, kontaktna oseba: Roberto Smotlak, Muellerstrasse 3, 8604 Volketswill, Switzland.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,96 EUR za dozo.
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. 900-037-38/05: Baxter Ag,
kontaktna oseba: Roberto Smotlak, Muellerstrasse 3, 8604 Volketswill, Switzland.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,96 EUR za dozo.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 400-037-113/04;
400-037-135/04; 900-037-38/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 2. 2005 – 400-037-113/04; 1. 3. 2005
– 900-037-38/05.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja RS
Ob-8065/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22,
3000 Celje, tel. 03/427-51-00.
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: Su 040801/2004 JN1/2005.
II.5) Kratek opis: dobava pisarniškega
in računalniškega potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,425.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/2005: Mladinska
knjiga trgovina d.d., Slovenska c. 29, 1000
Ljubljana, p.p. 533, tel. 01/560-54-00, faks
01/588-74-62.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost pogodbe z izbranim ponudnikom znaša 20,936.509,73
SIT (brez DDV).

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: Su 040801/2004
JN1/2005.
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. 141 z dne 30. 12. 2004,
Ob-37302/04 z dne 23. 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: 14. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
Ob-8072/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: Mira Koren Mlačnik,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-00, faks 01/478-42-00, internetni
naslov: www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-60/2004.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
opreme za Gimnazijo Moste.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 211,399.128,89 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 404-01-60/2004:
Elan Inventa d.o.o., kontaktna oseba: Miloš Šter, Begunje 1, 4275 Begunje na Gorenjskem, Slovenija, tel. 04/535-13-06, faks
04/535-13-34, internetni naslov: www.elaninventa.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 138,288.915 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): 74,372.965 SIT. Delež: 53,78%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: Atlas Oprema d.o.o., kontaktna
oseba: Miloš Štera, Samova 12a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/431-40-37, faks
01/431-52-73, elektronska pošta: atlasoprema@atlas-oprema.si, internetni naslov:
http://www.atlas-oprema.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-60/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 7. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 44-47/2004, Ob-11140/04 z dne
30. 4. 2004 in 57-58, Ob-14564/04 z dne
28. 5. 2004.
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 obvestilo odposlano: 17. 3. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 404-08-525/2004-12
Ob-8208/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, kontaktne osebe:
Boštjan Purkat, Dušan Cirar in Marjeta Kordiš, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-52,
faks 01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska pošta: javna_narocila mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 326/2004-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup opreme za podporo STANAG 5066.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 326/2004-PSP: Kompas
telekomunikacije d.o.o., kontaktna oseba:
Igor Zajelšnik, Pot k sejmišču 30, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/530-31-10, faks
01/530-58-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,555.046 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-525/2004-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8209/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo, kontaktna oseba: Matjaž Šušteršič, Linhartova 13,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-18-71,
faks 01/306-18-83, elektronska pošta: matjaz.sustersic@ljubljana.si, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 04/301144.
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II.5) Kratek opis: nabava gasilskih zaščitnih oblek in gasilskih zaščitnih škornjev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,183.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: maks. 90 točk,
– reference: maks. 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 04/301144:
– za sklop 1 – gasilske zaščitne obleke: BAS, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan
Strel, Lovrenc na Dravskem polju 83, 2324
Lovrenc na Dravskem polju, Slovenija, tel.
02/761-95-00, faks 02/761-95-09, elektronska pošta: bas@bas.si;
– za sklop 2 – gasilski zaščitni škornji:
Čevljarstvo, rokavičarstvo in zaščita Dolenc
Janez, s.p., kontaktna oseba: Janko Dolenc,
Dragonja vas 1a, 2326 Cirkovce, Dragonja vas, Slovenija, tel. 02/789-01-06, faks
02/789-01-07, elektronska pošta: info@cevljarstvo-dolenc.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): za sklop 1: vrednost pogodbe: 11,271.960 SIT; za sklop 2: vrednost
pogodbe: 2,614.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4022 – 199/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
sklop 1: 4. 11. 2004; sklop 2: 18. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 81-84 z dne 30. 7.
2004, stran 5233; popravek Ur. l. RS, št.
85-87 z dne 6. 8. 2004, stran 5377.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za zaščito, reševanje
in civilno obrambo

I.5) Kratek opis: AC A2 Karavanke–
Obrežje, na odsekih Kronovo–Smednik,
Smednik–Krška vas, Krška vas–Obrežje,
Dobava vozil, mehanizacije in opreme za
vzdrževalno avtocestno bazo, izpostava
Drnovo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,100.000 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. 2004/ZIL388: Kron
Telekom d.o.o., kontaktna oseba: Henrik Peternelj, Koroška c. 20, 4000 Kranj, Slovenija,
tel. 04/28-00-450, faks 04/28-00-455.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: 4,227.068,50
SIT (sklop 2).
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. 2004/ZIL388: ACIntercar d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba:
Marko Kryžanovski, Baragova ul. 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena 64,792.010
SIT (sklop 3).
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: 2004/ZIL388.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; številka 114 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: 21. 3. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Ob-8247/05
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., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
"Dobavo vozil, mehanizacije in opreme za
vzdrževalno avtocestno bazo, izpostava
Drnovo na AC na odsekih Kronovo–Smednik, Smednik–Krška vas, Krška vas–
Obrežje".
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/ZIL388 – "Dobavo
vozil, mehanizacije in opreme za vzdrževalno
avtocestno bazo, izpostava Drnovo na AC
na odsekih Kronovo–Smednik, Smednik–
Krška vas, Krška vas–Obrežje".

Št. 404-08-589/2004-12
Ob-8248/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 352/2004-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup zdravil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,600.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 352/2004-ODP:
naročnik ni prejel nobene ponudbe, zato bo
nadaljeval postopek s pogajanji, brez predhodne objave v skladu s 1. točko prvega
odstavka 20. člena ZJN-1-UPB1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-589/2004-12.
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VI.3) Datum neoddaje javnega naročila:
14. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-1711/05 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: 18. 3. 2005.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Ob-7845/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
KSP d.d. Sežana, kontaktna oseba: Duška
Jurman Šukalo, Partizanska cesta 2, 6210
Sežana, Slovenija, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201, elektronska pošta: info@kspsezana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: na severnem robu
obstoječega odlagališča se uredi ca.
2000 m2 nove odlagalne površine, katera
je omejena z obodnim nasipom na katerem bo vzdrževalna cesta. Precejene
izcedne vode se preko dranažnih jarkov
vodi v zbirni center.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 90%,
– reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
NIVO, gradnje in ekologija, d.d., Celje, kontaktna oseba: Peter Štefanec, univ. dipl. inž.
grad., Lava 11, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-24-151, faks 03/42-24-172, elektronska pošta: peter.stefanec@nivo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 49,118.823,13 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 2 z dne 7. 1. 2005,
Ob-38115/05.
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: 15. 3. 2005.
KSP d.d. Sežana
Št. 952
Ob-8098/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks 04/25-19-111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: sencur.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja sekundarnih kanalov in rekonstrukcija Kranjske ceste.
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II.5) Kratek opis:
– gradnja sekundarnih kanalov PK II,
– gradnja kanala I/10-del,
– gradnja kanala I/8,
– gradnja kanalov v območju S2/06,
– rekonstrukcija Kranjske ceste,
– javna razsvetljava na Kranjski
cesti,
– rekonstrukcija ceste Pošta-Živila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/04: Cestno podjetje
Kranj d.d., kontaktna oseba: Branko Žiberna, Jezerska cesta 20, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 280-60-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 240,677.405,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 154 z dne 7. 1. 2005,
Ob-103/05.
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: 16. 3. 2005.
Občina Šenčur
Ob-8100/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hrib,
Verovškova 70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.holdingljubljana.si/energetika.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI-42/04.
II.5) Kratek opis: izvajanje gradbenega
nadzora pri izgradnji plinovodnih, parovodnih in vročevodnih objektov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT na letni ravni;
15,000.000 SIT za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PI-42/04: IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring, kontaktna
oseba: mag. Marko Šteblaj, Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-61-53,
faks 01/251-05-27; Projekt, d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba: Karmen Besednjak,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija,

tel. 05/338-00-00, faks 05/302-44-93; Joint
Venture Savaprojekt-Oves; v njegovem imenu po pooblastilu Savaprojekt, d.d., kontaktna oseba: Andrej Špiler, Cesta krških žrtev
59, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/491-42-14,
faks 07/491-42-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7,131.000
SIT, najvišja ponudba 20,640.000 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: PI-42/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37752/04 z dne 30. 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: 18. 3. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-8120/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559, faks
01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si, internetni naslov: www.stanovanjskisklad-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.13.40-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-4-G/2005.
II.5) Kratek opis: dodatna gradbeno
obrtniška in inštalacijska dela, ki obsegajo montažo električnega pogona senčil
pri izgradnji Stanovanjske stavbe 25a na
Livadah v Izoli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-4-G/2005: Makro
5 Gradnje d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000
Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,331.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2305-4/04.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-8121/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, kontaktna oseba: Dušan Gorenčič, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-10-559,
faks 01/47-10-503, elektronska pošta: dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si,
internetni naslov: www.stanovanjskiskladrs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45.21.13.40-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-6-G/2004.
II.5) Kratek opis: gradnja II. faze stanovanjske soseske Pod Šmarno goro v
Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2.232,000.000 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. JN-6-G/2004: Energoplan
d.d., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.181,574.318,53 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2305-6/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 132 z dne 10. 12. 2004,
Ob-33954/04.
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: 18. 3. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-8140/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ,

Št.

Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. + 386/1/478-18-28, faks + 386/1/478-18-78,
internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.00.00-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA / NACE / CPC): 502.5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: zap. št. JN: 04/05 VV;
številka zadeve:365-02-8/2005
II.5) Katek opis: izvedbo manj, več in
dodatnih del na MMP Gruškovje s spremembo pogodbenega roka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 71,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV:1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah,
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah,
(j) nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo skladno z natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega izvajalca
gradnje: javno naročilo št. 04/05 VV: Primorje d.d., kontaktna oseba: Stane Trebižan,
Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/36-90-438, faks 05/36-90-310,
elektronska pošta: stane.t@primorje.si, internetni naslov: www.primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 70,937.611,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Republika Slovenija
Servis skupnih služb vlade
Ob-8210/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola – Comune di Isola, kontaktna
oseba: Janez Nučič, univ. dipl. inž. grad.,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-02-00, faks 05/660-02-10.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50-501.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-351-03-3/2004.
II.5) Kratek opis: izgradnja stanovanjskega bloka z neproﬁtnimi stanovanji na
Livadah v Izoli.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 360,000.000 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. JN-351-03-3/2004: SGP
Kraški zidar d.d. Sežana, kontaktna oseba: Milan Bunc, Kolodvorska ulica 1, 6210
Sežana, Slovenija, tel. 05/731-25-04, faks
05/731-25-02, elektronska pošta: info@sgpkraskizidar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 359,271.582,71
SIT (brez DDV); najnižja ponudba
359,271.582,71 SIT (brez DDV), najvišja
ponudba 380,422.542,69 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 138, Ob-35991/04.
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: 18. 3. 2005.
Občina Izola – Comune di Isola
Ob-8476/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Izola, kontaktni osebi: Martin Podbreznik in Boris Stupar, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, Slovenija, faks 05/660-02-10,
elektronska pošta: posta.oizola@izola.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500, 50 500,1.
II.5) Kratek opis: gradnja parkirišč in
komunalne opreme v zazidavi Livade 5
v Izoli – gradnja (ceste, parkirišča, javna
razsvetljava, meteorna kanalizacija).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 37,000.000 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. 1217/05: Albert
Godina s.p., kontaktna oseba: Albert Godina, Slope 20, 6240 Kozina, Slovenija, tel.
05/680-30-03, faks 05/680-30-04, elektronska pošta: albert.godina@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,230.572,80 SIT;
najnižja ponudba 30,230.572,80 SIT, najvišja ponudba 45,551.133,50 SIT. Valuta:
22. 2. 2005.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-01-1/2005.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 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: 18. 3. 2005.
Občina Izola

Storitve
Ob-7928/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja
in urejanje prostora, kontaktna oseba: Milan Gerzelj, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-40, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: zvonka.zupancic@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 40306-0041/2004-2 10.
II.5) Kratek opis: letno in zimsko vzdrževanje LC v Občini Žalec za leto 2005.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– mehanizacija,
– kader.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 40306-00041/2004-2
10: VOC, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.
Celje, kontaktna oseba: Srečko Pustoslemšek, Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/426-61-00, faks 03/426-63-80, elektronska pošta: info@voc-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 59,365.308,68 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40306-00041/2004
2 10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 135 z dne 17. 12. 2004,
Ob-34686/04.
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: 16. 3. 2005.
Občina Žalec
Ob-8064/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: Nataša Jeršič, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-92-43, faks 01/478-92-06, elektronska pošta: Natasa.jersic@gov.si, internetni
naslov: http://www.aktrp.gov.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: TISK 1/2005 P.
II.5) Kratek opis: predtisk graﬁčnih
podlag.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 79,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 125/05: Cetis d.d.,
kontaktna oseba: Hribernik Vili, Čopova 24,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/427-85-60,
faks 03/427-88-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,800.000 SIT;
najnižja ponudba 65,800.000 SIT, najvišja
ponudba 74,900.000 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:
15. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2005.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-8066/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Celju, Prešernova 22,
3000 Celje, tel. 03/427-51-00.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Su 040801/2004 JN2/2005.
II.5) Kratek opis: čiščenje sodnih prostorov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,723.000 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. JN2/2005: Panhigia d.o.o.,
Breg 133, 3313 Polzela, tel. 03/700-02-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26,194.212 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: Su 040801/2004
JN2/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 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-37301/04 z dne 23. 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: 17. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
Ob-8139/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Servis skupnih služb
vlade, kontaktna oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/478-18-28, Faks + 386/1/478-18-78,
internetni naslov www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
22 96 00 00 – 7, dodatni predmeti: 36 93
40 00 – 7.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 15.
II.4) oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: številka JN: 62/04 VV; številka
zadeve 037-07-3/2004.
II.5) kratek opis: izdelava in dobava
službenih izkaznic in značk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,829.732 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. 62/04 VV.
Javno naročilo ni bilo oddano zaradi nepravilne ponudbe ponudnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 10 z dne 4. 2.
2005, Ob-2872/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb vlade
Št. 110-1/05
Ob-8373/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila:
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.32.30.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00453.
II.5) Kratek opis: izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri izgradnji zgornjega ustroja in opreme med km 1,075 in 6,280
ter pri izgradnji sidrane pilotne stene za
sanacijo plazu na območju stranskega
odvzema na odseku HC Razdrto–Vipava,
Rebernice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,500.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: ZAG, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 24,164.994 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 112/04 z dne 12. 11. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 34 naba/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o., Ljubljana

Št. 023723
Ob-8386/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Franc Vizjak,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1-580-83-33, faks
+386/(0)1-580-83-02, elektronska pošta:
fvizjak@vo-ka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 6a.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 34 naba/04.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– višina premije,
– reference,
– razmerje med tehničnimi rezervacijami
in čistimi prihodki,
– izid premoženjskih zavarovanj,
– ISO 9001.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 34 naba/04: Zavarovalnica Triglav d.d., kontaktna oseba: Aleš
Vuga, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-47-578, faks 01/23-01-393,
elektronska pošta: avuga@zav-triglav.si, internetni naslov: www. zav-triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 60,696.370 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.

Št. 102/1058/2005
Ob-8067/05
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: Boštjan Barl, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta: bostjan.barl@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/2005.
II.5) Kratek opis: dobava obešalnega
materiala za DV 220 kV Podlog-Obersielach.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 23,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: Družinsko podjetje Kosič d.o.o., kontaktna oseba: Gorazd Kosič,
Ruperče 13, 2231 Pernica, Slovenija, tel.
02/644-61-00, faks 02/644-61-05.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,728.129 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 23,728.129 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:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
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Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 10/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 2. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2004.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 38/1212/2005
Ob-8227/05
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:
Dankan Kratina, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-27-02, elektronska pošta:
Dankan.Kratina@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 15/2005.
II.5) Kratek opis: obnova števčnega
merilnega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 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. 15/2005: Elektronabava, d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Sodec, Cesta 24. junija 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/589-94-62, faks
++386/1/589-94-09, elektronska pošta: Milan.Sodec@elektronabava.si, internetni naslov: www.elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77,040.960 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 15/2005.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 77,040.960 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:
10. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da.
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. 10 z dne
4. 2. 2005.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 3. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-8389/05
Obvestilo
Javni razpis za izbor lokalnih zaposlitvenih programov – javnih del v Republiki
Sloveniji za leto 2005, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 114 dne 22. 10. 2004,
se z dnem 15. 3. 2005 zapira na področju
Območne službe Ptuj zaradi razdelitve vseh
razpoložljivih sredstev za leto 2005.
Po objavi o zaprtju javnega razpisa se
za navedeno območno službo Zavoda lahko
oddajo na razpis samo še vloge za programe javnih del, ki bodo pomenili pomoč pri
odpravljanju posledic naravnih nesreč, ter
za programe, ki bodo vključevali posebej
ranljive skupine brezposelnih oseb. Vloge
morajo imeti oznako: Javni razpis za izbor
lokalnih zaposlitvenih programov – javnih
del v Republiki Sloveniji za leto 2005 (pomoč pri odpravljanju posledic naravnih nesreč ali program za posebej ranljive skupine
brezposelnih oseb) in Ne odpiraj – Vloga.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-8378/05
Popravek
Pri objavi javnega razpisa, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 23-24 z dne 11. 3. 2005 za
zbiranje ponudb za odkup stavbnega zemljišča in izgradnjo poslovno stanovanjskega
objekta, Ob-6568/05, je v I. točki navedena
napačna izmera zemljišč: Izmera pravilno
glasi 3.158 m2.
Občina Duplek
Št. 32001-0003/2005

Ob-8239/05

Popravek
Komisija za kmetijstvo, Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, objavlja popravek javnega razpisa
za soﬁnanciranje programov kmetijstva v
Občini Ilirska Bistrica v letu 2005, objavljenega v Uradnem listu RS – Uradne objave
št. 23-24, z dne 11. 3. 2005, Ob-6785/05,
in sicer:
– v I. točki tega razpisa se:
– črta druga in tretja alinea (soﬁnanciranje preprečevanja kroničnega mastitisa in
subvencioniranje osemenitve krav),
– doda nova alinea, ki glasi:
»– subvencioniranje zdravniških pregledov za plemenske žrebce.«
– v II. točki tega razpisa se:
– višina predvidenih sredstev spremeni
iz 1,000.000 SIT na »1,030.000 SIT«.
– črta se besedilo III. točke tega razpisa
in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»III. Subvencioniranje stroškov zdravniških
pregledov za plemenske žrebce.
1. Višina predvidenih sredstev: 250.000
SIT.
2. Upravičenci do sredstev: so ﬁzične
osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na
območju Občine Ilirska Bistrica ter imajo
licenciranega žrebca.
3. Pogoji za pridobitev v razpisu zagotovljenih sredstev: na javni razpis lahko
kandidirajo upravičenci, ki opravijo letne
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preiskave žrebcev na kužno malokrvnost
(IAK), konjski arteritis in infekciozni metritis
kopitarjev (CEM).
4. Višina soﬁnanciranja: za subvencioniranje letne preiskave posameznega plemenskega žrebca se nameni sredstva v višini največ 50.000 SIT in se lahko realizira
do višine razpoložljivih sredstev.
5. Koriščenje sredstev: koriščenje sredstev je možno na podlagi predložene vloge z
zahtevano dokumentacijo in računa o plačilu
preiskave do vrednosti 50.000 SIT, ki jo soﬁnancira Občina Ilirska Bistrica. Prejemnik
sredstev ne sme zmanjšati števila živali za
katero je prejel subvencijo v obdobju treh
let. Koriščenje sredstev je možno do njihove
porabe oziroma najdalj do 31. 12. 2005.
6. Označitev vloge: pisne vloge morajo
biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene
z naslovom pošiljatelja in označene z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis – plemenski
žrebci«.
– črta se IV. točka tega razpisa.
V V. točki tega razpisa se:
– višina predvidenih sredstev spremeni
iz 1,356.943 SIT na »1,397.651 SIT«.
V VI. točki tega razpisa se:
– višina predvidenih sredstev spremeni
iz 1,381.442 SIT na »1,422.885 SIT«.
V VII. točki tega razpisa se:
– višina predvidenih sredstev spremeni
iz 2,000.000 SIT na »2,060.000 SIT«;
– črta zadnji stavek pete podtočke (koriščenje sredstev) in se nadomesti z naslednjim besedilom: »Koriščenje sredstev
je možno do njihove porabe oziroma najdlje
do 31. 12. 2005;«
– črta se besedilo IX. točke tega razpisa
in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»IX. Obravnava vlog«.
Vloge bo obravnavala tri članska komisija, ki jo imenuje župan. O dodelitvi sredstev
bo odločal župan Občine Ilirska Bistrica.
Sklep za pomoči pod zaporedno številko
II., III., IV. in V. bodo prosilci prejeli najpozneje v roku 45 dni od odpiranja vlog, pod
zaporedno številko VI. pa v roku 15 dni od
prejema vloge. 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;
– črta se besedilo X. točke tega razpisa
in se nadomesti z naslednjim besedilom:
»IX. Rok za vložitev zahtevkov.
Vloge za pomoči pod zaporedno številko
II.,V., VI. in VII. 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.
Rok za oddajo vloge za pomoč pod zaporedno številko III. je od objave popravka
razpisa pa do porabe sredstev oziroma najpozneje do 31. 12. 2005. V tekočem mesecu bodo obravnavane vloge, ki bodo prispele do zadnjega dne v preteklem mesecu.«
Občina Ilirska Bistrica
Št. 362-19/2005
Ob-8127/05
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije na podlagi 8. člena Stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije Vlade
Republike Slovenije objavlja

razpis
za dodelitev službenih stanovanj v
najem
Upravičenci do prijave na razpisu, so po
določbi 1. člena stanovanjskega pravilnika
delavci, zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih in vladnih službah in drugih
organizacijskih enotah državne uprave ter
Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, z izjemo Policije kot organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve in delavcev,
ki so pripadniki stalne sestave Slovenske
vojske oziroma opravljajo vojaško službo v
Ministrstvu za obrambo.
Predmet razpisa:
a) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ljubljana:
*Brejčeva ulica 4, stan. št. 11 (neoprem.) – garsonjera velikosti 26,68 m2,
Cesta 24. junija 39, stan. št. 7 (delno
oprem.) – 2-sobno velikosti 58,48 m2 (park.
mesto),
Cesta 24. junija 39, stan. št. 17 (delno
oprem.) – garsonjera velikosti 39,26 m2
(park. mesto),
*Cesta 24. junija 35, stan. št. 7 (delno
oprem.) – 2-sobno velikosti 58,46 m2 (park.
mesto),
*Cesta 24. junija 84, stan. št. 6 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 49 m2,
*Celovška 108, stan. št. 45 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 65,21 m2,
Cesta na brdo 65, stan. št. 13 (neoprem.) – 1-sobno velikosti 48,88 m2 (park.
mesto),
Dunajska 115, stan. št. 25 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 55,66 m2,
Dunajska 103, stan. št. 36 (oprem.) – garsonjera št. 35,29 m2,
*Glavarjeva
45,
stan.
št.
97
(oprem.) – 2-sobno velikosti 42,08 m2,
Glonarjeva 2, stan. št. 23 (delno
oprem.) – 1-sobno velikosti 35,80 m2 (park.
mesto),
Glonarjeva 4, stan. št. 48 (delno
oprem.) – 1-sobno velikosti 44,95 m2 (park.
mesto),
Glonarjeva 4, stan. št. 59 (delno
oprem.) – 1-sobno velikosti 44,95 m2 (park.
mesto),
Glonarjeva 4, stan. št. 60 (delno
oprem.) – 1-sobno velikosti 36,20 m2 (park.
mesto),
Glonarjeva 4, stan. štev. 79 (delno
oprem.) – 1,5-sobno velikosti 49,95 m2
(park. mesto),
Glonarjeva 4, stan. št. 86 (delno
oprem.) – 2-sobno velikosti 52,85 m2 (park.
mesto),
*Gregorčičeva ulica 13a, stan. št. 10 (neoprem.) – 3-sobno velikosti 85,62 m2,
Jakčeva 16, stan. št. 4 (neoprem.) –
1-sobno velikosti 42,06 m2,
*Kolodvorska 16a, stan. št. 18 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 62,16 m2 (park.
mesto),
*Kotnikova ulica 18, stan. št. 28
(oprem.) – 2-sobno velikosti 66,14 m2 (park.
mesto),
*Kotnikova ulica 18, stan. št. 42 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 62,57 m2 (park.
mesto),
*Kotnikova ulica 24, stan. št. 11 (neoprem.) – 2,5-sobno velikosti 77,64 m2 (park.
mesto),
*Kunaverjeva 4, stan. št. 7 (neoprem.) – 3-sobno velikosti 78,31 m2,
Maleševa ulica 12, stan. št. 5 (delno
oprem.) – 1-sobno velikosti 43,53 m2,
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*Merčnikova 1, stan. št. 27 (neoprem.) – garsonjera velikosti 27,25 m2,
Peričeva ulica 23, stan. št. 28 (neoprem.) – garsonjera velikosti 31,38 m2
(park. mesto),
Peričeva ulica 27, stan. št. 6
(oprem.) – 2-sobno velikosti 63,73 m2 (park.
mesto),
Peričeva ulica 31, stan. št. 1 (delno
oprem.) – 2-sobno velikosti 42,27 m2 (park.
mesto),
Peričeva ulica 31, stan. št. 5 (delno
oprem.) – 2-sobno velikosti 57,52 m2 (park.
mesto),
Peričeva ulica 31, stan. št. 23
(oprem.) – 2-sobno velikosti 58,02 m2 (park.
mesto);
b) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Brežice:
Cankarjeva ulica 15, stan. št. 6 (neoprem.) – garsnonjera velikosti 45,96 m2;
c) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Gornja Radgona:
Panonska ulica 5, stan. št. 9 (neoprem.) – 3-sobno velikosti 66,80 m2;
d) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Ilirska Bistrica:
Cankarjeva ulica 1, stan. št. 2 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 66,54 m2,
Gubčeva ulica 1, stan. št. 4 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 70,60 m2;
e) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kozina:
*Rodiška 7, stan. št. 8 (neoprem.) – garsonjera velikosti 23,12 m2;
f) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Jesenice:
*C. Cirila Tavčarja 10, stan. št. 35 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 55,96 m2;
g) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Mirna:
Glavna cesta 52, stan. št. 1 (neoprem.) – 1-sobno velikosti 32,50 m2,
Glavna cesta 51, stan. št. 7 (neoprem.) – 1-sobno velikosti 32,52 m2,
Sokolska ulica 12, stan. št. 8 (neoprem.) – 3-sobno velikosti 78,11 m2,
Roje 6, stan. št. 6 (neoprem.) – garsonjera velikosti 21,14 m2;
h) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Murska Sobota:
*Lendavska ulica 19b, stan. št. 35 (neoprem.) – 3-sobno velikosti 76,35 m2,
Stara ulica 18, stan. št. 10 (neoprem.) – garsonjera velikosti 22,27 m2;
i) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Postojna:
*Kidričevo naselje 2, stan. št. 1 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 62,54 m2;
j) oddaja v najem nezasedenih stanovanj
– Sežana:
Kidričeva ulica 8, stan. št. 12 (neoprem.) – garsonjera velikosti 45,26 m2;
*Ivana Turšiča 9, stan. št. 43 (neoprem.) – garsonjera velikosti 28,21 m2,
*Partizanska 68, stan. št. 206 (neoprem.) – 2-sobno velikosti 52,29 m2.
Stanovanja, ki so označena z znakom (*)
so v postopku gradbene obnove, vselitev pa
bo možna najpozneje do konca leta 2005.
II. Razpisni pogoji
Uslužbenec ima pravico kandidirati na
razpisu, če ni sam ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik oziroma
solastnik stanovanja v oddaljenosti do 60 km
od kraja, kjer uslužbenec opravlja svoje delo,
oziroma ni moč šteti, da je njegov stanovanjski status urejen. Posamezni prosilec lahko
kandidira samo za stanovanje v enem kraju.

Št.

Prosilci, ki so upravičeni do prijave na
razpis, morajo priložiti naslednje listine:
1. vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer);
2. izpolnjene obrazce (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3);
3. v primeru skupne vloge dveh prosilcev,
ki živita v dalj časa trajajoči izvenzakonski
skupnosti, potrdilo s strani obeh prosilcev o
stalnem oziroma začasnem bivališču, ki ni
starejše kot mesec dni in potrdilo o skupnem
gospodinjstvu;
4. dokazila (najemna pogodba oziroma
drugo dokazilo o obstoju najemnega razmerja, kopija pogodbe o sklenjenem stanovanjskem varčevanju);
5. izjavo uslužbenca, da bo v enem letu
izpraznil stanovanje po zaključku stanovanjskega varčevanja (v primeru, da stanovanjsko varčuje);
6. izjavo uslužbenca Ministrstva za
obrambo, da ni pripadnik stalne sestave
Slovenske vojske in ne opravlja vojaško
službo v Ministrstvu za obrambo.
V primeru dvoma pri dokazovanju stanovanjskega statusa, lahko strokovna služba
prosilca dodatno pozove za predložitev potrdila o stalnem oziroma začasnem bivališču,
ki ne sme biti starejše kot mesec dni.
Zahtevani obrazci (obrazec 1, obrazec 2,
obrazec 3) so objavljeni na spletni strani Servisa skupnih služb Vlade (http://INTRANET.
SIGOV.SI/SSSV), pod vsebino Stanovanja.
Vlogo za dodelitev stanovanja odda
uslužbenec, skupaj z ostalimi zahtevanimi
listinami po pogojih razpisa, pri organu, pri
katerem je zaposlen, v roku 45 dni po objavi
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge z izpolnjenimi obrazci in dokazili
so državni organi dolžni pregledati in samo
popolno opremljene vloge točkovati v skladu
s stanovanjskim pravilnikom. Po točkovanju
vlog organi razvrstijo prosilce po krajih, v
katerih so razpisana službena stanovanja
in po številu zbranih točk. Organi morajo izdelani prednostni red skupaj s prilogami, poslati na naslov Servisa skupnih služb Vlade
oziroma na Direktorat za investicije, nepremičnine in skupne službe državne uprave
na Ministrstvu za javno upravo, kot strokovni
službi Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije, v nadaljnjih 7 dneh.
V prednostni vrstni red so državni organi
dolžni vključiti tudi prosilce organov v njihovi
sestavi, razen v primeru organov v sestavi z
več kot 800 zaposlenimi in v primeru upravnih enot.
V primeru organov v sestavi z več kot
800 zaposlenimi, se prednostni red za tak
organ pripravi ločeno, dodelitev kadrovskih
točk pa se opravi z upoštevanjem tretjega
odstavka 12. člena stanovanjskega pravilnika.
Prednostni redi za upravne enote se pripravijo ločeno v okviru pristojnega ministrstva, z upoštevanjem četrtega odstavka 12.
člena stanovanjskega pravilnika.
Na razpis se lahko prijavijo tudi uslužbenci, ki so upravičeni do prijave na razpis
in so jim bila službena stanovanja dodeljena zaradi smotrnejšega gospodarjenja s
službenimi stanovanji, oziroma iz razloga
nujnih službenih potreb, pod pogojem, da je
takšno stanovanje v kraju, kjer so tudi razpisana službena stanovanja. V primeru, da
dosežejo zadostno število točk, se v razpis
vključi tudi stanovanje, ki ga imajo v najemu,
najemna pogodba pa se jim spremeni (za
čas opravljanja dela v organu).
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III. Splošne določbe
Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije, pri odločanju o dodelitvi službenih
stanovanj nepopolnih vlog in vlog, ki jih državni organi ne bodo poslali na naslov Servisa skupnih služb Vlade v roku, ki je zgoraj
naveden, pri odločanju ne bo upoštevala.
Pri odločanju o dodelitvi službenih stanovanj, stanovanjska komisija upošteva podatek o številu družinskih članov, glede na
razpoložljivo število službenih stanovanj.
Prednostni red velja 6 mesecev od njegovega sprejetja na seji Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. V primeru,
da se prosilec odpove najemu že dodeljenega stanovanja, oziroma, da je v tem roku
na razpolago dodatno stanovanje, se takšno stanovanje ponudi v najem naslednjemu
prosilcu na prednostnem redu, ki dosega
zadostno število točk.
O rezultatih razpisa bodo obveščeni vsi
državni organi, katerih prosilci so se prijavili na razpis. Državni organi so dolžni vse
prosilce v okviru svojega organa obvestiti o
rezultatih razpisa. Uslužbenci, ki jim bodo
službena stanovanja dodeljena, bodo osebno prejeli sklep o dodelitvi. Rezultati razpisa
bodo objavljeni tudi na spletni strani Servisa
skupnih služb Vlade.
Vlada Republike Slovenije
Servis skupnih služb Vlade
Št. 66307-8/2005/3
Ob-8228/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2005 (Uradni list RS,
št. 130/03), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2004 in 2005
(Uradni list RS, št. 130/03) in Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje programov v podporo
družini v letu 2005
I. Namen razpisa: namen javnega razpisa je izbira programov v podporo družini,
ki jih bo v letu 2005 soﬁnanciralo Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo bo programe prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, ocenilo glede na
postavljena merila in glede na razpoložljiva
sredstva odločilo o višini sredstev, s katerimi
bo izbrane programe soﬁnanciralo.
II. Predmet razpisa:
1. Programi za boljšo kakovost družin
z večjim številom otrok (za družino z večjim številom otrok šteje družina s tremi ali
več otroki):
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta,
najmanj 3x tedensko (na primer svetovalnice,
dnevni centri in podobne dejavnosti);
B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razna predavanja ali
nizi predavanj, enkratni dogodki in podobne
dejavnosti).
2. Programi izobraževanja za starševstvo:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta,
najmanj 3x tedensko (na primer svetovalnice,
dnevni centri in podobne dejavnosti);
B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdo-
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bje (na primer tabori, razna predavanja ali
nizi predavanj, projekti, enkratni dogodki in
podobne dejavnosti).
3. Programi za preprečevanje socialne
izključenosti družin:
A) celoletni programi, ki potekajo neprekinjeno preko koledarskega ali šolskega leta,
najmanj 3x tedensko (na primer svetovalnice,
dnevni centri in podobne dejavnosti);
B) enkratni, vsebinsko zaključeni programi, ki lahko potekajo tudi skozi daljše obdobje (na primer tabori, razna predavanja ali
nizi predavanj, projekti, enkratni dogodki in
podobne dejavnosti).
III. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 66,299.000 tolarjev.
IV. Sredstva iz tega razpisa morajo biti
porabljena do 31. 12. 2005.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
Na razpis se lahko prijavijo pravne in ﬁzične osebe, registrirane v Republiki Sloveniji za opravljanje dejavnosti, ki imajo šifro
podrazreda 85.321, 85.322, 85.323, 91.330
in 80.422 po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasiﬁkacije dejavnosti (Uradni list RS,
št. 2/02) ali je ta dejavnost razvidna iz vpisa v
sodni register ali pa so registrirane za opravljanje te dejavnosti pri državnih organih.
Vsi prijavitelji morajo:
1. prijaviti program, ki je predmet razpisa,
2. program izvajati v Republiki Sloveniji,
3. program izvajati v skladu s kodeksom
etičnih načel v socialnem varstvu,
4. imeti načrt izvajanja programa, ki vsebuje vse elemente, zahtevane v razpisni
dokumentaciji,
5. imeti ustrezno kadrovsko zasedbo,
6. imeti zagotovljene prostorske možnosti za izvajanje programa,
7. imeti izdelan ﬁnančni načrt, iz katerega so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa.
Prijavitelji ne morejo prijaviti na ta razpis
programa, ki je že sprejet v soﬁnanciranje
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za leto 2005 v okviru razpisa za soﬁnanciranje programov socialnega varstva.
VI. Merila za izbor
Pri izboru programov prijaviteljev, bodo
upoštevana naslednja merila:
1. strokovna utemeljenost programa,
2. jasno zastavljeni cilji programa,
3. uresničevanje ciljev programa,
4. jasna opredeljenost uporabnikov programa,
5. možnost vplivanja uporabnikov na potek programa,
6. ustrezna kadrovska zasedba za izvedbo programa,
7. ustreznost načina spremljanja in ocenjevanja učinkov programa,
8. preglednost in jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov programa,
9. primerljivost stroškov programa na
udeleženca sorodnih programov.
Programi, ki pri katerem izmed meril pod
1., 2. in 3. točko ne bodo prejeli točk, bodo
izločeni iz nadaljnjega ocenjevanja.
Prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enak program, ali bo navajal
napačne ali zavajajoče podatke, bo z vsemi
prijavami izločen iz obravnave.
VII. Razdelitev sredstev:
1. Najbolje ocenjeni programi bodo soﬁnancirani od 50 do 100% zaprošenih sredstev, glede na število točk pridobljenih z
merili za izbor.
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2. Zaprošena sredstva ne morejo predstavljati celotne vrednosti programa. Prijavitelji, ki ne bodo predvideli soﬁnanciranja
iz drugih virov bodo izločeni.
3. Višina dodeljenih sredstev za soﬁnanciranje posameznega programa, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
2,500.000 SIT.
4. Soﬁnancirani bodo stroški priprave in
izvajanja programa, kamor sodijo tudi stroški plačil vseh oblik pogodbenega dela in
avtorskih honorarjev izvajalcev in materialni
stroški.
5. Iz predvidenih stroškov bodo izločeni
tisti stroški, ki so soﬁnancirani iz proračuna v
okviru rednih dejavnosti in stroški investicij.
6. V primeru, da razpoložljiva sredstva
ne bodo zadoščala za dodelitev sredstev, ki
bi lahko bila dodeljena prijaviteljem v skladu
z merili, se sredstva, namenjena za soﬁnanciranje programov posameznih prijaviteljev,
znižajo vsem prijaviteljem proporcionalno.
7. Ministrstvo bo na predlog komisije
sprejelo sklep o soﬁnanciranju posameznih
programov in sklenilo pogodbe o soﬁnanciranju programov za leto 2005.
8. Zoper sklep o soﬁnanciranju je možna
pritožba, vložena v roku 8 dni od prejema
sklepa. Ministrstvo bo o pritožbi odločilo v
roku 15 dni od prejema pritožbe.
VIII. Obvezna oblika in vsebina prijave:
1. Prijavitelji morajo prijavo oddati na
razpisnem obrazcu 05 »Prijava na javni razpis za soﬁnanciranje programov v pomoč
družinam v letu 2005«.
2. Kompletna prijava vsebuje naslednje
elemente:
a) prijavo na pravilno izpolnjenem razpisnem obrazcu »Obrazec 05« z vsemi zahtevanimi podatki,
b) dokazila,
c) izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
Prijave, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu 05, bodo iz postopka ocenjevanja izločene. Obrazca ni dovoljeno spreminjati niti po vsebini niti po obliki. Izločene
bodo tudi prijave na spremenjenem obrazcu, nepopolne prijave ter prijave, ki niso
predmet razpisa.
IX. Predložitev prijav:
1. Prijavo z vso potrebno dokumentacijo
dostavite v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana, označeno z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj
– javni razpis za soﬁnanciranje programov
v podporo družini«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
2. Rok za oddajo prijav je do vključno
25. aprila 2005.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo oddana
na pošti kot priporočena pošiljka ali če je bila
do 14. ure oddana v glavni pisarni ministrstva (Kotnikova 5/IV, soba 22).
Nepravočasne ali nepravilno označene
prijave bodo neodprte vrnjene prijaviteljem,
zato morajo biti na hrbtni strani kuverte
opremljene z naslovom pošiljatelja.
Vsako prijavo je potrebno skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v svoji kuverti. Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo v
postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
X. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od dneva ob-

jave do konca prijavnega roka od 8. do 16.
ure na recepciji Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Kotnikova 5 (IV. nadstropje), Ljubljana.
Razpisna dokumentacija je dostopna tudi
preko interneta na domači strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve na naslovu http://www.gov.si/mddsz.
XI. Informacije: vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo
od dneva objave do konca prijavnega roka
od ponedeljka do četrtka med 9. in 11. uro
na tel. 01/23-91-708 (Lucija Kastelic).
XII. Datum odpiranja prijav: komisija bo
pričela z odpiranjem prijav 3. maja 2005.
Odpiranje prijav ne bo javno.
XIII. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izboru
obveščeni v roku 45 dni od dneva končanega odpiranja ponudb.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 90-2/2005
Ob-8250/05
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13,
Ljubljana, v skladu z 38. in 39. členom Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS, št.
8/91 – I) ter 17. in 23. členom Pravilnika o
nagradah in priznanjih Republike Slovenije
za znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS,
št. 39/98, 11/99 in 33/01) objavlja
javni razpis
priznanj za znanstveno-raziskovalno
delo, ki jih podeljuje Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
v letu 2005
1. Naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg Osvobodilne fronte 13, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa:
a) predlogi za priznanje Ambasador RS
v znanosti;
b) predlogi za priznanje za raziskovalne
dosežke, s katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovenije.
a) Priznanje Ambasador Republike Slovenije v znanosti se podeljuje:
Posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom in dejavnostjo v mednarodnih
strokovnih združenjih dosegli največjo mednarodno odmevnost znanstvenega dela in
nastopanja zunaj ožjih strokovnih krogov in
s tem prispevali k povečanju mednarodne
uveljavitve Republike Slovenije.
V predlogu za priznanje mora biti naveden predlagatelj, ime kandidata, področje
raziskovalnega dela in vrsta priznanja.
Predlogu mora biti priložena strokovna
utemeljitev in prijavni obrazec.
b) Priznanje za raziskovalne dosežke, s
katerimi se utrjuje in razvija identiteta Slovenije, se podeljuje:
Posameznikom, ki so s svojim raziskovalnim delom, zlasti na področju slovenskega jezika, literature, narodopisja, arheologije, zgodovine in preučevanja slovenskega
umetnostnega in znanstvenega ustvarjanja
in slovenskega prostora pripomogli k utrjevanju identitete Slovenije in pri tem dosegli
tudi mednarodni odmev.
V predlogu za priznanje mora biti naveden predlagatelj, ime kandidata, področje
raziskovalnega dela in vrsta priznanja.
Predlogu mora biti priložena strokovna
utemeljitev in prijavni obrazec.
3. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo pri svojih odločitvah upošte-
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va naslednje splošne kriterije za podelitev
priznanj:
Za predloge pod a):
– izkazano znanstveno delovanje v tujini;
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo;
– podeljena ugledna tuja priznanja;
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini;
– vabljena predavanja na uglednih ustanovah;
– članstvo v najbolj uglednih združenjih;
– udeležba v pomembnih mednarodnih
oziroma tujih projektih ipd.
Za predloge pod b):
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini;
– odmevne raziskave;
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih.
4. Priznanja se podeljuje za leto 2005.
5. Strokovno utemeljeni predlogi za obe
priznanji morajo prispeti v zaprtih ovojnicah
in v dveh izvodih z oznako »Ne odpiraj«
– predlog za priznanje Ambasador RS v
znanosti« ali »Ne odpiraj – predlog za priznanje za raziskovalne dosežke« ter z navedbo pošiljatelja. Ne glede na način prenosa te pošiljke morajo predlogi prispeti v
glavno pisarno Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana
najkasneje do 6. maja 2005 do 12. ure.
6. V roku dostavljene in pravilno označene predloge bo odprla Komisija za odpiranje
predlogov, dne 11. maja 2005 ob 12. uri v
prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasni in nepravilno označeni
predlogi bodo vrnjeni predlagatelju.
7. Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 7. do 16. ure na recepciji Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana ali poiščejo na
spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
8. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/478-46-49.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 404/2005
Ob-8475/05
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Odredbe
o načinu in postopku soﬁnanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS,
št. 95/99), objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
investicij v novogradnje in
posodabljanje športne infrastrukture v
letih 2006, 2007 in 2008
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo lastniki
in upravljalci javnih športnih objektov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o
merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03, 119/04).
3. Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2006, 2007
in 2008, katerih izvajanje se bo pričelo v
letu 2006.

Št.

Soﬁnancirajo se naslednji projekti:
a) izgradnja in tehnološka posodobitev
pokritih športnih objektov;
b) izgradnja in tehnološka posodobitev
nepokritih športnih objektov;
c) mali športni objekti za mladino in
športno rekreacijo;
d) športno-turistična infrastruktura;
e) vgradna športna oprema.
Stroški investicije do pridobitve upravnih
dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega
nadzora in najemanja kreditov niso predmet soﬁnanciranja.
4. Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za soﬁnanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v
letih 2006, 2007 in 2008 je:
– v letu 2006: 367,000.000 SIT,
– v letu 2007: 318,000.000 SIT,
– v letu 2008: 284,000.000 SIT.
Delež soﬁnanciranja je opredeljen s Pravilnikom o merilih za soﬁnanciranje izvajanja
letnega programa športa na državni ravni
(Ur. l. RS, št. 121/03 in 119/04).
5. Pogoji, merila in način soﬁnanciranja
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
prejemniki sredstev so določeni v Pravilniku
o merilih za soﬁnanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 121/03). Kolikor gre za objekte, ki so
namenjeni obveznim vsebinam v osnovnih
šolah, je potrebno upoštevati Navodila za
graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji
– Prostori za športno vzgojo za osnovno
šolo (junij 1999).
Ministrstvo za šolstvo in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi nepovratnih
sredstev. Dinamika ﬁnanciranja bo določena s
potrditvijo Načrta razvojnih programov.
Ministrstvo za šolstvo in šport z izbranim
prejemnikom sklene pogodbo o soﬁnanciranju pod pogojem, da bo le-ta izpolnil vse
zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev.
Za projekt, katerega investitor je občina,
je potrebno pridobiti pred podpisom pogodbe soglasje Ministrstva za ﬁnance v skladu
z Zakonom o ﬁnanciranju občin (Uradni list
RS, št. 80/94 in 56/98) in Navodilom o načinu in postopkih za izdajo soglasij za investicije v občinah, ki se soﬁnancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 55/99), vloga za izdajo soglasja
pa mora biti posredovana na Ministrstvo za
ﬁnance najkasneje v štirih mesecih po prejemu sklepa o uvrstitvi v Načrt razvojnih
programov. Ti projekti morajo biti uvrščeni
tudi v NRP občin.
6. Vloga mora vsebovati:
– ožigosan prijavni obrazec, podpisan s
strani pooblaščene osebe prijavitelja;
– podpisan in ožigosan Dokument identiﬁkacije investicijskega projekta izdelan
skladno z Uredbo o enotni metodologiji za
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, št.
82/98 in 86/98), kolikor je izdelana druga
investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), se
jo lahko priloži;
– dokazilo o lastništvu oziroma o pravici
za graditev;
– fotokopija lokacijske informacije oziroma izjava, da upravno dovoljenje za poseg
v prostor ni potrebno;
– potrdilo pristojne nacionalne panožne
športne zveze ali občinske športne zveze ali
občine, potrjeno s strani pristojnega organa,
iz katerega bo razviden pomen investicije v
športni objekt oziroma opremo;
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– paraﬁran vzorec pogodbe;
– projektno dokumentacijo, in sicer za
– novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo – vsaj idejno rešitev v obsegu: situacija (vsaj 1:1000), karakteristični
tlorisi in prerezi (1:200 ali pomanjšava na
format A3) ter tehnični opis;
– za opremo – speciﬁkacijo opreme na
osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od
dveh mesecev.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: pisne prijave na razpisnih obrazcih
pošljite do 20. 5. 2005 na naslov Ministrstvo
za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Prijava mora biti
predložena v zapečatenem ovitku, ovitek
pa mora biti na sprednji strani označen z
napisom »ne odpiraj – športna infrastruktura 2006 (407-17/2005)«. Šteje se, da je
prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču ministrstva na naslovu
Kotnikova 38, Ljubljana. Upoštevane bodo
le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale
vse zahteve tega razpisa in za katere bodo
prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka. Vsaka vloga mora
biti v svoji ovojnici.
8. Odpiranje vlog se bo pričelo 23. 5.
2005 in ne bo javno.
9. Ministrstvo za šolstvo in šport si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na
stroške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od
prijave na razpis.
10. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa je
najkasneje 45 dni od datuma odpiranja vlog.
11. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo
in šport na naslovu http://www.mszs.si, kjer
je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Dodatne informacije lahko predlagatelji dobijo na
Direktoratu za šport, pri Mojci Plestenjak,
01/478-42-57, vsak delovni dan od 9. do
11. ure ali po elektronski pošti mojca.plestenjak@gov.si. Za pomoč pri vnosu podatkov
v spletno aplikacijo se predlagatelji lahko
obrnejo na Saša Grujiča (01/230-60-72). Izpolnjene razpisne obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba prijavitelja. Podpisane
in ožigosane obrazce prijavitelji pošljejo ali
dostavijo v skladu s 7. točko razpisa. Razpisne obrazce in navodila za pripravo vloge
lahko kandidati prejmejo tudi na Direktoratu
za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, vsak
delovni dan med 10. in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 19-06/01
Ob-8212/05
Na podlagi 43. člena Ustanovitvenega
akta Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št.
85/04), Letnega načrta promocije 2005 z
dne 9. marca 2005 ter ob smiselni uporabi 12. poglavja Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04), objavljamo
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javni razpis
za soﬁnanciranje informativnih,
izobraževalnih, ozaveščevalnih in
promocijskih projektov o naložbah
varstva okolja, novih in v praksi
uspešno preizkušenih tehnologijah
in izdelkih varstva okolja z namenom
promocije delovanja Ekološkega
sklada, javnega sklada
1. Ime posrednega proračunskega porabnika: Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, Trg republike 3, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje aktivnosti, ki po namenih in ciljih ustrezajo informativnim, izobraževalnim, ozaveščevalnim in promocijskim projektom o
naložbah varstva okolja, novim in v praksi
uspešno preizkušenim tehnologijam in izdelkom varstva okolja z namenom promocije delovanja Ekološkega sklada, javnega
sklada za leto 2005.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu: na razpis se lahko prijavijo
gospodarske družbe s sedežem v RS in
samostojni podjetniki posamezniki, društva,
ustanove ali zavodi, ki so registrirani v Republiki Sloveniji.
4. Merila:
a) kvaliteta predlaganih aktivnosti;
b) kvaliteta predlaganega pristopa k izvedbi aktivnosti;
c) stopnja doseganja ciljnih javnosti in
prispevek k promociji delovanja sklada;
d) stroškovni vidik in pričakovani učinki
glede na prikazane stroške;
e) kvaliteta projektne skupine, organiziranost in reference.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji
in merila za odobritev sredstev soﬁnanciranja
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev za soﬁnanciranje: 12 milijonov SIT.
6. Predvideno obdobje porabe sredstev:
do 30. decembra 2005.
7. Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo vloge, ter način predložitve vlog: ne
glede na način prenosa morajo vloge prispeti v tajništvo sklada (na sedež sklada
Trg republike 3, Ljubljana, 10. nadstropje)
najkasneje do 14. aprila 2005 do 14. ure.
8. Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo dne
14. aprila 2005 na sedežu sklada, s pričetkom ob 14. uri. Vloge se bodo odpirale po
vrstnem redu dospetja.
9. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni najpozneje v 30 dneh od dneva
odpiranja.
10. Razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu www.ekosklad.si, v rubriki Aktualno, oziroma v tajništvu na sedežu sklada
(Trg republike 3, Ljubljana, 10. nadstropje). Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delavnik
pri Sonji Kelšin ali Darku Koporčiču, tel.
241-48-20, faks 01/241-48-60, e-pošta:
sonja.kelsin@ekosklad.si, darko.koporcic@
ekosklad.si.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 404-03/2005
Ob-8101/05
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02) in na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in soﬁnanciranje znanstvenih monograﬁj (Uradni
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list RS, št. 12/05) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg
OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje izdaje znanstvenih
monograﬁj v letu 2005
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg
OF 13, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje:
– natisa izvirnih znanstvenih monograﬁj
slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem,
– natisa prevodov znanstvenih monograﬁj slovenskih avtorjev v tuj jezik,
– natisa prevodov znanstvenih monograﬁj tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske
znanstvene terminologije.
Monograﬁje morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in
standardih za znanstveni tisk, veljavnih v
Republiki Sloveniji.
V primeru monograﬁj slovenskih avtorjev v slovenskem jeziku agencija soﬁnancira stroške lektoriranja, tehnične priprave
rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne
soﬁnancira pa avtorskega honorarja piscu
monograﬁje.
V primeru prevoda monograﬁj slovenskih
avtorjev v tuji jezik pri tujem založniku agencija soﬁnancira največ do 50% priznanih
stroškov prevajanja.
V primeru prevoda monograﬁj tujih avtorjev v slovenski jezik agencija soﬁnancira
do 50% priznanih stroškov prevajanja, tehnične priprave prevoda za tisk in tiskarske
stroške.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Na javni razpis za soﬁnanciranje izdaje znanstvenih monograﬁj se lahko prijavijo
organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji. Prav tako
se lahko prijavijo zasebni raziskovalci, ki
so vpisani v register zasebnih raziskovalcev pri agenciji ter znanstvene založbe iz
uradnega seznama agencije (v nadaljnjem
besedilu: prijavitelj), ki je opredeljen v Pravilniku o soﬁnanciranju osrednjih specializiranih informacijskih centrov (Uradni list RS,
št. 12/05).
Prijavitelj se prijavi na javni razpis s prijavo skladno z razpisno dokumentacijo.
Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(obrazec ARRS-RI-ZM-01-2005) in samostojne priloge:
a) dokončen rokopis monograﬁje v
elektronski obliki z obsegom do največ 30
avtorskih pol (obsežnejše rokopise je treba dodatno utemeljiti) in na posebnem listu
kazalo vsebine;
b) avtorsko ali uredniško predstavitev
izvirne
monograﬁje
(obrazec:
ARRS-RI-ZM-02-2005); potrebno priložiti
tudi pri prevodu monograﬁje slovenskega
avtorja pri tujem založniku;
c) dve recenziji rokopisa znanstvene monograﬁje (obrazec: ARRS-RI-ZM-03-2005);
potrebno priložiti pri prevodu monograﬁje
slovenskega avtorja pri tujem založniku; ni
potrebno pri prijavi prevodov monograﬁj tujih
avtorjev v slovenščino;

d) predstavitev prevoda monograﬁje tujega avtorja v slovenščino (obrazec:
ARRS-RI-ZM-04-2005);
e) ﬁnančni
predračun
(obrazec:
ARRS-RI-ZM-05-2005);
f) predračun tiskarne;
g) pogodbo avtorja s tujim založnikom,
če bo prevod monograﬁje slovenskega avtorja objavljen v tujini oziroma dokazilo, da je
monograﬁja sprejeta v tisk;
h) izjava, da so izpolnjene vse pogodbene obveznosti v predhodnem letu (le v
primeru, da je bilo prijavitelju odobreno soﬁnanciranje v predhodnem letu) (priloga:
ARRS-RI-ZM-PR-04-2005);
i) izjava prijavitelja, da se lahko podatki, navedeni v prijavi, uporabljajo za evidenco agencije (priloga-ARRS-RI-ZM-PR-05-2005).
Recenzenta monograﬁje morata biti
ugledna znanstvenika s tistega področja,
s katerega je monograﬁja. Recenzenta ne
smeta biti iz iste raziskovalne skupine kot je
avtor monograﬁje. Recenzenta morata imeti
najmanj enak znanstveni naziv kot avtor.
Predračun tiskarne mora vsebovati naslednje tehnične podatke: naklada, obseg
(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, vezava, ﬁlmi, papir, platnice in ﬁnančne podatke (cena tiska na izvod in skupni tiskarski
stroški).
Prijavni obrazec in samostojne priloge je
treba poslati:
– v enem izvodu v elektronski obliki na
naslov: razpis-monograﬁje@arrs.si in
– v enem izvodu v tiskani obliki na naslov agencije.
4. Merila za izbiro:
– pomen monograﬁje za razvoj znanstvenega področja;
– aktualnost monograﬁje;
– pomen monograﬁje za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije;
– reference avtorja;
– poseben pomen monograﬁje za slovenski ali mednarodni znanstveni prostor
oziroma uveljavlja slovensko znanost v
mednarodnem prostoru.
Vrednotenje meril je sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijave bodo ocenjene po postopku in na
način kot to določa pravilnik.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 114,000.000 SIT.
6. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: knjiga mora iziti
do konca leta 2005.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Pisne prijave morajo ne glede na način prenosa prispeti v glavno pisarno Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, najkasneje do 21. 4. 2005 do 14. ure. Prijave v
elektronski obliki pa na naslov: razpis-monograﬁje@arrs.si, najkasneje do 21. 4. 2005
do 14. ure.
b) Opremljenost pisne prijave
Pisne prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – prijava za javni razpis za soﬁnanciranje izdaje
znanstvenih monograﬁj v letu 2005«;
– naslov agencije;
– naslov prijavitelja.
V vsaki pisno poslani pošiljki z oznako
»Ne odpiraj – vloge za javni razpis za so-
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ﬁnanciranje izdaje znanstvenih monograﬁj
v letu 2005« je lahko le ena prijava.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah v
pisni obliki in po elektronski pošti.
8. Datum odpiranja prijav za soﬁnanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, v sejni sobi v III. nadstropju,
22. 4. 2005. Odpirajo se samo v roku prejete
in pravilno označene prijave. Nepravočasne
in nepravilno označene prijave bodo vrnjene
prijavitelju.
9. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od dneva odpiranja prijav.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec in razpisano dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo vsak delavnik
med 7. in 17. uro do vključno 20. 4. 2005 in
med 7. in 12. uro do 21. 4. 2005 na recepciji
ARRS, Trg OF 13 ali na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
11. Vse dodatne informacije v zvezi z
javnim razpisom lahko zainteresirani dobijo na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri uradni osebi
Živi Žlajpah osebno ali po tel. 01/478-47-16,
vsak delavnik od 9. do 13. ure, e-mail: ziva.
zlajpah@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 404-03-16/2005
Ob-8271/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02), Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
12/05) in Zakona o ratiﬁkaciji Sporazuma o
sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list
RS, št. 14/93, MP, št. 4/93) ter Protokola 11.
zasedanja slovensko-francoskega odbora za
izbiro dejavnosti (Program povezanih dejavnosti PROTEUS), podpisanega 6. decembra
2004 v Ljubljani, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje
znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko Program PROTEUS 2006
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 javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in
daljše obiske od enega do treh mesecev.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski
republiki;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za francoske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do
14 dni);
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– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 € mesečno v SIT protivrednosti za francoske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – od enega do treh
mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugem letu je odvisno od rezultatov sodelovanja v prvem letu);
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v 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 oziroma
soﬁnancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir ﬁnanciranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 96/02);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in francoski nosilec morata vložiti prijavi
praviloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji (ARRS in
EGIDE, http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/pai/appels/proteus.jhtml).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-FR-03/2005) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem
in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo
predloži vodja raziskovalnega projekta na
slovenski strani, mora vsebovati naslednje
elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– deﬁnicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-francija06@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje
Predlog izbora prijav za soﬁnanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
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programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za soﬁnanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 30,000.000 SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006 do 2007 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2006 do 31. decembra 2007.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za soﬁnanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Francosko republiko – Program PROTEUS 2006«, morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja
na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-francija06@arrs.si
11. Rok za predložitev prijav je ponedeljek, 16. maj 2005, do 15. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te prijave, do vključno ponedeljka, 16. maja 2005, do 15. ure. Prve štiri
strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-francija06@arrs.si, do vključno ponedeljka do
15. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma v decembru 2005. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.
arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih lahko
dvignejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.
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Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-4715, e-pošta: Marjetka.
Primožič@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 404-03-14/2005
Ob-8272/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02), Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05) in Skupne izjave o sodelovanju v
znanosti in tehnologiji med Ministrstvom za
znanost in tehnologijo Republike Slovenije
in Ministrstvom za raziskave in informacijsko
tehnologijo Kraljevine Danske, podpisane v
Kopenhagnu dne 24. oktobra 1997, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje
znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Kraljevino
Dansko v obdobju 2006-2007
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 javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in danskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte
in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše
obiske od enega do treh mesecev.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Danskem;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za danske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do
14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije
in 400 € mesečno v SIT protivrednosti za
danske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – od enega do treh
mesecev).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja na Danskem in prevoznih stroškov
partnerjev iz Kraljevine Danske ob obiskih v
Republiki Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji oziroma sredstva zagotoviti iz drugih
virov.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo dve leti;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v 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 oziroma
soﬁnancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene med-
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narodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir ﬁnanciranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 96/02).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-DK-03/B/2005) in samostojne
priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem
in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo
predloži vodja raziskovalnega projekta na
slovenski strani, mora vsebovati naslednje
elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– deﬁnicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-DK-03/A/2005) (v slovenskem
in angleškem jeziku) se pošlje tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-danska06-07@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje
Predlog izbora prijav za soﬁnanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na predlog imenovane strokovne
komisije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006 in 2007 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2006 do 31. 12. 2007.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za soﬁnanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Kraljevino Dansko«, morajo prijavitelji do-

staviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-DK-03/A/2005), v slovenskem
in angleškem jeziku se mora poslati tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-danska06-07@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te prijave, do vključno 28. 10.
2005 do 14. ure. Prve štiri strani prijavnega
obrazca (ARRS-MS-DK-03/A/2005), morajo po elektronski pošti prispeti na naslov:
razpis-danska06-07@arrs.si, do vključno
28. 10. 2005 do 14. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku
oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po
elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju strokovne
komisije, predvidoma v mesecu decembru
2005. Javni razpis in prijavni obrazci bodo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani
agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v
enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF
13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.
primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 404-03-15/2005
Ob-8273/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02), Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05) in) in Skupne izjave o sodelovanju
v znanosti in tehnologiji med Ministrstvom
za znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Ministrstvom za izobraževanje, raziskave in cerkvene zadeve Kraljevine Norveške, podpisane v Oslu dne 12. maja 1998,
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje
znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Kraljevino
Norveško v obdobju 2006-2007
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 javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in norveških raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in
daljše obiske od enega do treh mesecev.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Norveškem;
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– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za norveške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do
14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
400 € mesečno v SIT protivrednosti za norveške raziskovalce ob obiskih v Republiki
Sloveniji (dolgi obiski – od enega do treh
mesecev).
Vlagatelji se morajo o kritju stroškov bivanja na Norveškem in prevoznih stroškov
partnerjev iz Kraljevine Norveške ob obiskih v Republiki Sloveniji dogovoriti s svojimi partnerji oziroma sredstva zagotoviti iz
drugih virov.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo dve leti;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v 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 oziroma
soﬁnancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v
okvirnih programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir ﬁnanciranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni in
razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega
projekta (Uradni list RS, št. 96/02).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(ARRS-MS-NO-03/B/2005) in samostojne
priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v slovenskem
in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo
predloži vodja raziskovalnega projekta na
slovenski strani, mora vsebovati naslednje
elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– deﬁnicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-NO-03/A/2005), v slovenskem
in angleškem jeziku se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-norveska06-07@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za soﬁnanciranje
Predlog izbora prijav za soﬁnanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
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programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na predlog imenovane strokovne
komisije.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 10,000.000 SIT.
Soﬁnanciranje v letih 2006 in 2007 je
vezano na sprejem proračuna za navedena
proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za soﬁnanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2006.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2006 do 31. 12. 2007.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za soﬁnanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Kraljevino Norveško«, morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-NO-03/A/ 2005), v slovenskem
in angleškem jeziku) se mora poslati tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-norveska06-07@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ne glede na
vrsto prenosa te prijave, do vključno 28. 10.
2005 do 14. ure. Prve štiri strani prijavnega
obrazca (ARRS-MS-NO-03/A/ 2005), morajo po elektronski pošti prispeti na naslov:
razpis-norveska06-07@arrs.si, do vključno
28. 10. 2005 do 14. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku
oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po
elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju strokovne
komisije, predvidoma v mesecu decembru
2005. Javni razpis in prijavni obrazci bodo
od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani
agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji, v
enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF
13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.
primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
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Št. 90-1/2005
Ob-8251/05
Komisija Republike Slovenije za nagrade in priznanja v skladu z 38. in 39. členom
Zakona o raziskovalni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 8/91 – I) in 12. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih Republike Slovenije za
znanstveno-raziskovalno delo (Ur. l. RS, št.
39/98, 11/99 in 33/01; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) objavlja
javni razpis
Zoisovih nagrad in Zoisovih priznanj,
ki jih podeljuje Komisija Republike
Slovenije za nagrade in priznanja v letu
2005
1. Naziv in sedež razpisovalca
2. Komisija Republike Slovenije za nagrade in priznanja (v nadaljevanju: komisija), Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
3. Predmet javnega razpisa: predlogi za
Zoisove nagrade in Zoisova priznanja.
I. Zoisove nagrade
Zoisove nagrade se podeljujejo za:
a) vrhunske znanstvene dosežke na področju temeljnih in aplikativnih raziskav;
b) za življenjsko delo znanstvenika, ki je
s svojim delom bistveno prispeval k razvoju
znanosti. Za to nagrado se sme predlagati
znanstvenik, ki je ob prijavi dopolnil 65 let
starosti.
Nagrada pod a) se podeljuje za dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih (od
vključno leta 1998 do 2004).
Predlogu mora biti priloženo:
– prijavni obrazec;
– strokovna utemeljitev, ki jo pripravita
dva strokovnjaka s področja, kamor sodijo
predlagana dela;
– bibliograﬁja kandidata oziroma kandidatov;
– ocena mednarodne odmevnosti predloženih del. Na področjih, kjer obstaja mednarodni indeks citiranosti, navedite tudi število vseh citatov, ki se nanašajo samo na
dela predlagana za nagrado;
– dela, ki so predlagana za nagrado.
Predlog mora biti predložen v dveh izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo
in deli).
Nagrada pod b) se podeljuje za življenjsko delo.
Predlogu mora biti priloženo:
– prijavni obrazec;
– strokovna utemeljitev, ki jo pripravita
dva strokovnjaka s področja, na katerega
sodi znanstveno delo kandidata;
– biograﬁja kandidata;
– bibliograﬁja kandidata;
– ocena mednarodne odmevnosti dela
kandidata. Na področjih, kjer obstaja mednarodni indeks citiranosti, navedite tudi število vseh citatov.
Predlog mora biti predložen v dveh izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
II. Zoisova priznanja
Zoisova priznanja se podeljujejo za:
a) pomembne znanstvene dosežke na
področju temeljnih in aplikativnih raziskav;
b) za izume, tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov, ki izstopajo po
izvirnosti in domiselnosti in predstavljajo pomemben prispevek pri uvajanju novosti v
gospodarske in druge dejavnosti.
Priznanja pod a) se podeljuje za dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih (od
vključno leta 1998 do 2004).
Predlogu mora biti priloženo:
– prijavni obrazec;
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– strokovna utemeljitev, ki jo pripravita
dva strokovnjaka s področja, kamor sodijo
predlagana dela;
– bibliograﬁja kandidata oziroma kandidatov;
– ocena mednarodne odmevnosti predloženih del. Na področjih, kjer obstaja mednarodni indeks citiranosti navedite tudi število vseh citatov, ki se nanašajo samo na dela
predlagana za priznanje;
– dela, ki so predlagana za priznanje.
Predlog mora biti predložen v dveh izvodih
(vključno z ustrezno dokumentacijo in deli).
Priznanja pod b) se podeljuje za izume,
tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih
izsledkov.
Predlogu mora biti priloženo:
– prijavni obrazec;
– strokovna utemeljitev, ki mora biti pripravljena skladno z »Navodili za pripravo
predlogov s področja izumov«;
– tehnična dokumentacija.
Predlog mora biti predložen v dveh izvodih (vključno z ustrezno dokumentacijo).
3. Komisija pri svojih odločitvah upošteva naslednje splošne kriterije za podelitev
nagrad in priznanj za znanstvene dosežke:
– dela, ki se nagrajujejo, morajo vsebovati izvirne dosežke, ki so pomemben prispevek k znanosti;
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovni javnosti pri nas in v tujini;
– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na
svojem področju pri nas in v svetu;
b) da prinašajo nove metode;
c) da pomenijo odmeven prispevek v
svetovni zakladnici znanja;
č) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih;
d) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja za izume,
tehnološke dosežke in uporabo znanstvenih
izsledkov so:
– da povečujejo konkurenčnost in dodano vrednost proizvodov;
– da odpirajo nove trge;
– da omogočajo odpiranje delovnih mest
in gospodarskih družb.
4. Pravilnik v 11. členu določa, da lahko znanstvenik prejme le eno nagrado za
vrhunski dosežek in le eno priznanje za
pomemben dosežek. Predlog za nagrado
ali priznanje ne sme vključevati del, ki so
bila deloma ali v celoti že predmet prejšnjih
nagrad ali priznanj. Nagrade in priznanja
za najvišje dosežke na področju znanosti v
Republiki Sloveniji, podeljene do uveljavitve
tega pravilnika, so izenačene z nagradami,
podeljenimi po tem pravilniku. Navedeno
velja tudi v primerih, če je kandidat prejel
nagrado ali priznanje v skupini.
5. Nagrade in priznanja se podeljuje za
leto 2005.
6. Strokovno utemeljeni predlogi za
Zoisove nagrade in Zoisova priznanja morajo prispeti v zaprtih ovojnicah in v dveh
izvodih (tudi vsa zahtevana dokumentacija
mora biti v dveh izvodih) na Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, Ljubljana, z oznako: »Ne odpiraj
– predlog za Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje«, ter
z navedbo pošiljatelja. Ne glede na način
prenosa te pošiljke morajo predlogi prispeti
v glavno pisarno najkasneje do 18. maja
2005 do 12. ure.
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7. V roku dostavljene in pravilno označene predloge bo odprla Komisija za odpiranje
predlogov, dne 24. maja 2005 ob 13. uri v
prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasni in nepravilno označeni
predlogi ter predlogi, ki ne bodo skladni z
razpisnimi pogoji, ne bodo obravnavani in
bodo vrnjeni predlagatelju.
8. Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 7. do 16. ure na recepciji Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana ali poiščejo na
spletni strani Ministrstva za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo.
9. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. 01/478-46-49.
10. Zoisove nagrade in Zoisova priznanja bodo podeljena novembra 2005.
Komisija RS za nagrade in priznanja
Ob-8252/05
Na podlagi Zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 40/04), Splošnih pogojev poslovanja
(www.podjetniskisklad.si), Poslovnega načrta Slovenskega podjetniškega sklada za
leti 2004 in 2005 in Sprememb poslovnega
načrta Slovenskega podjetniškega sklada
za leto 2005, Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za
obdobje 2002-2006, Programa »Državna
garancijska shema za mala in srednja velika podjetja za obdobje 2003-2006, Uredbe
o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 30/04) in Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 48/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04) objavlja
Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za izdajanje garancij za dolgoročne
kredite najete pri bankah v Republiki
Sloveniji s subvencijami v letu 2005
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izdajanje garancij za
dolgoročne kredite s subvencijami za materialne in nematerialne investicije za mala
in srednje velika podjetja, ki jih razpisuje
Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju:
Sklad) v sodelovanju z naslednjimi bankami:
Abanka Vipa d.d., Banka Celje d.d., Banka
Domžale d.d., Banka Koper d.d., Banka Zasavje d.d., Deželna banka d.d., Factor banka
d.d., Gorenjska Banka d.d., Nova kreditna
banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka
d.d., Poštna banka Slovenije d.d., Probanka d.d., Raiffeisen Krekova banka d.d., SKB
banka d.d. in Volksbank-Ljudska banka d.d.
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 1.300,000.000 SIT.
Skupna višina razpisanih subvencij je
462,000.000 SIT.
Za oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja je vključenih tudi 250,000.000 SIT.
Teh 250,000.000 SIT prispeva 75% sredstev
Evropski sklad za regionalni razvoj in 25%
sredstev Republika Slovenija. Sklad koristi
pri izdajanju garancij tudi pomoč Evropskega Investicijskega Sklada – European Investment Fund v obliki protigarancij. Pomoč
je del večletnega programa za podjetja in
podjetništvo za obdobje 2001-2005.

V znesku 462,000.000 SIT razpisanih
sredstev za subvencije prispeva Evropski
sklad za regionalni razvoj 75% sredstev in
Republika Slovenija 25% sredstev.
Garancije za dolgoročne kredite s subvencijami se odobrijo za investicijske stroške, nastale od datuma oddaje vloge prosilca do 31. 12. 2008 oziroma datuma oddaje
info najave, vendar po 1. 1. 2005.
2. Pogoji in merila za izdajanje garancij
s subvencijami
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 100 zaposlenih (mala
podjetja do 50 zaposlenih in čisti prihodki do
1 mrld SIT ali bilančna vsota do 500 mio SIT
in srednje velika podjetja do 100 zaposlenih
in letni promet do 4 mrld SIT ali bilančna
vsota do 2 mrld SIT), ki poslujejo na območju Republike Slovenije, razen tistih, ki
opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede
po Standardni klasiﬁkaciji dejavnosti (SKD)
SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov
iz žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje
je v težavah, če tekoča izguba in izguba
iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki
je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila ﬁnančnih obveznosti
do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije za malo in največ 7,5% za
srednje veliko podjetje.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (proﬁtabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
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– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto ﬁnančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
2.2. Pogoji za izdajo garancij
Garancija se izda za kredit, ki je odobren za:
– stroške materialnih investicij: to so
naložbe v osnovna sredstva (zemljišča1,
zgradbe, stroji in oprema), ki so povezane z ustanovitvijo novega ali razširitvijo obstoječega podjetja ali pa z dejavnostjo, ki
vključuje temeljno spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoječem podjetju (zlasti z racionalizacijo, povečevanjem
raznovrstnosti ali posodobitvijo),
– stroške nematerialnih investicij: to so
naložbe v prenos tehnologije z nakupom
patentnih pravic, tehnološkega znanja in nepatentiranega tehničnega znanja.
– predračunska vrednost upravičenih
stroškov investicije lahko znaša največ
90,000.000 SIT brez DDV,
– bančni kredit, ki je zavarovan z garancijo Sklada, je lahko največ 63,66% predračunske vrednosti oziroma do 57,294.000
SIT,
– garancija lahko tako znaša največ
28,647.000 SIT, kar predstavlja 50% kredita (glavnica brez obresti),
– garancijo lahko pridobijo prosilci, ki
imajo med viri ﬁnanciranja zagotovljenih
najmanj 25% lastnih sredstev,
– obrestna mera bančnega kredita, ki je
zavarovan z garancijo Sklada: v skladu s
tarifo banke za komitente z najboljšo boniteto,
– zavarovanje garancije: Sklad z banko sklene sporazum o zavarovanju svojega
dela terjatve, na podlagi katerega bo banka
pooblaščena za celotni postopek zavarovanja in postopek izterjave neplačanega dela
glavnice in obresti kredita,
– Sklad zaračunava stroške odobritve
garancije 1% od vrednosti garancije enkratno in stroške vodenja garancije 0,5% od
vrednosti garancije na dan 31. 12. za prihodnje koledarsko leto, v letu odobritve in
izteka garancije se stroški obračunavajo v
sorazmerju s številom dni do konca koledarskega leta oziroma do konca izteka garancije. Stroške plača podjetje na podračun
Sklada, odprt pri UJP Slovenska Bistrica št.
011000-6950960475,
– odplačila doba kredita je od 3 do 10
let.
2.3. Pogoji za dodelitev subvencije:
– podjetje, ki je po kriterijih iz tega razpisa pridobilo dolgoročni investicijski kredit,
lahko pridobi subvencijo,
– subvencija se izračuna po formuli
35,5% od vrednosti izdane garancije in je
sestavni del ﬁnančne konstrukcije za upravičene stroške investicije,
– subvencija se izplača v enkratnem
znesku po zaključku investicije na podlagi
zahtevka za subvencijo z dokazili o plačanih
računih za upravičene stroške investicije, ki
se glasijo na upravičenca,
– v primeru delne realizacije investicije
se znesek subvencije ustrezno zniža oziroma zavrne,
1
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičen strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja maksimalno 10% višine upravičenih stroškov celotne investicije.
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– ker gre za sredstva iz evropskih strukturnih skladov, se lahko subvencija odobri le
za upravičene stroške za dodelitev subvencije po tolmačenjih za sredstva ESRR.
2.4. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (št. novo zaposlenih,
sodobna tehnologija in inovativnost, tržna
naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna
udeležba, vpliv na okolje in ﬁnančna podpora v lokalni oziroma širši skupnosti), po
katerih lahko projekt prejme maks. 100 točk,
min. 40 točk je pogoj za nadaljnjo obravnavo
projekta po kvalitativnih merilih);
– kvalitatitvna (ocena na podlagi ekonomske upravičenosti investicije glede na
situacijo na trgu, ekonomske upravičenosti
investicije glede na realnost izvedbe, osebna predstavitev, intervju prijavitelja, ogled
podjetja in reference podjetja);
– analiza ﬁnančnega položaja podjetja
(ﬁnančno ravnotežje, ﬁnančna moč, ﬁnančni posredniški položaj, plačilna sposobnost,
ustreznost projekta glede na oceno širše
ekonomske situacije (panoga, trg)).
Natančno razdelana merila s točkovnikom so dosegljiva v razpisni dokumentaciji.
Projekt, ki je prejel 40 ali več točk po
kvantitativnih merilih preide v ocenjevanje
ﬁnančnega položaja podjetja in kvalitativno
ocenjevanje. V primeru, da je projekt prejel
manj kot 40 točk, takoj pridobi negativno
mnenje.
Na podlagi analize ﬁnančnega položaja
podjetja podjetje pridobi bonitetno oceno.
Na podlagi kvalitativne analize projekt pridobi pozitivno oziroma negativno mnenje.
Razpisna komisija poda v odločanje
predlog Upravi Sklada za vse formalno
popolne in ustrezne vloge, s pridobljenim
pozitivnim kot tudi negativnim mnenjem in
oceno.
Uprava Sklada sprejme končno odločitev
– sklep o odobritvi oziroma sklep o neodobritvi projekta. V primeru odobritve prejme
prosilec pomoč Sklada v skladu z zaprošenimi sredstvi v vlogi in v skladu z razpisnimi
pogoji.
2.5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod z
navodili, besedilo razpisa, prijavni list, merila za ocenjevanje projektov s točkovnikom,
pogodba o izdaji garancije, pogodba o izplačilu subvencije in zahtevek za izplačilo
subvencije.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva v
pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada, Trubarjeva 11, Maribor
(pisarna št. 11) in na spletni strani www.
podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za garancijo sklada in
subvencijo
1. Prijavni list za garancijo s subvencijo.
2. Poslovni načrt s potrjenim izkazom
uspeha in bilanco stanja za leto 2003 oziroma 2004.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita.
4. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-2
(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
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b) za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS.
6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih
s priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali
M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjujejo pogojev iz razpisa, se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
10. 11. 2005.
Vmesni roki so: 5. 4. 2005, 20. 4. 2005,
10. 5. 2005, 1. 6. 2005, 20. 6. 2005, 10. 7.
2005, 1. 8. 2005, 20. 8. 2005, 10. 9. 2005,
1. 10. 2005, 20. 10. 2005 in 10. 11. 2005.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 10. 11. 2005, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 11. 2005
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi
193. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04), in sicer v roku
osem dni od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000
Maribor, ki odloči o pritožbi v roku 15 dni
od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za prevzem premije pošljite na naslov: Slovenski podjetniški sklad, Trubarjeva
11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj
– Vloga za garancijo sklada«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-74, 02/234-12-72 in 02/234-12-64
ali na e-mail naslovu: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-8253/05
Na podlagi Zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00), Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list
RS, št. 40/04), Splošnih pogojev poslovanja (www.podjetniskisklad.si), Poslovnega
načrta Slovenskega podjetniškega sklada
za leti 2004 in 2005 in Sprememb in dopolnitev poslovnega in ﬁnančnega načrta
Slovenskega podjetniškega sklada za leto
2005, Programa ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, Uredbe o izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04) in Ured-
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be o spremembah in dopolnitvah uredbe o
izvajanju porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS,
št. 48/04) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 108/04) objavlja Slovenski podjetniški sklad
javni razpis
za odobritev posrednih dolgoročnih
investicijskih kreditov s subvencijami v
letu 2005
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so posredni dolgoročni
investicijski krediti s subvencijami malim in
srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju:
MSP), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški
sklad (v nadaljevanju: Sklad) v sodelovanju
z naslednjimi bankami: Abanka Vipa d.d.,
Banka Celje d.d., Banka Domžale d.d., Banka Koper d.d., Banka Zasavje d.d., Deželna
banka d.d., Gorenjska Banka d.d., Koroška
banka d.d., Nova kreditna banka Maribor
d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Poštna
banka Slovenije d.d., Probanka d.d., Raiffeisen Krekova banka d.d. in SKB banka d.d.
Skupna višina razpisanih kreditov je
2.250,000.000 SIT.
Skupna višina razpisanih subvencij je
80,000.000 SIT + 190,000.000 SIT.
Sredstva za subvencije v višini
80,000.000 SIT prispeva Republika Slovenija v 100% deležu.
Sredstva za subvencije v višini
190,000.000 SIT prispeva Republika Slovenija v 25% deležu in Evropski sklad za
regionalni razvoj v 75% deležu.
Dolgoročni investicijski krediti s subvencijami se odobrijo za upravičene stroške investicije, nastale od datuma oddaje vloge
prosilca pa do 31. 12. 2008 ali od datuma
oddaje info najave, vendar od 1. 1. 2005 pa
do 31. 12. 2008.
2. Pogoji in merila za odobritev kredita
s subvencijo
2.1. Splošni pogoji
Na razpis se lahko prijavijo vsa podjetja
(gospodarske družbe, podjetniki posamezniki), ki zaposlujejo do 100 zaposlenih (mala
podjetja do 50 zaposlenih in čisti prihodki do
1 mrld SIT ali bilančna vsota do 500 mio SIT
in srednje velika podjetja do 100 zaposlenih
in letni promet do 4 mrld SIT ali bilančna
vsota do 2 mrld SIT), ki poslujejo na območju Republike Slovenije, razen tistih, ki
opravljajo dejavnost razvrščeno v naslednja področja, oddelke, skupine in razrede
po Standardni klasiﬁkaciji dejavnosti (SKD)
SURS:
– področje A – Kmetijstvo,
– področje B – Ribištvo in ribiške storitve,
– oddelek 10 – Pridobivanje premoga,
– skupina 61.1 – Pomorski transport,
– razred 35.11 – Gradnja in popravilo
ladij,
– skupina 27.1 – Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin,
– skupina 27.2 – Proizvodnja cevi (iz kovin),
– skupina 27.3 – Druga primarna predelava železa in jekla,
– razred 27.51 – Litje železa,
– razred 27.52 – Litje jekla,
– skupina 28.4 – Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija,
– skupina 28.5 – Površinska obdelava in
prekrivanje kovin; splošna mehanična dela,
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– razred 28.73 – Proizvodnja izdelkov
iz žice,
– razred 28.74 – Proizvodnja vijačnega
materiala, vezi, verig, vzmeti.
Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja,
če imajo za opravljanje svoje dejavnosti podeljeno koncesijo.
Prav tako se na razpis ne more prijaviti
podjetje, ki je odvisno (odvisno podjetje je
podjetje, v katerem veliko podjetje razpolaga z lastniškimi ali glasovalnimi pravicami
večjimi od 25%) ali je v težavah (podjetje
je v težavah, če tekoča izguba in izguba
iz prejšnjih let dosega polovico kapitala, ki
je izkazan v bilanci predhodnega leta ali je
podjetje v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije).
Do pomoči Sklada niso upravičena tudi
podjetja:
– ki so v preteklosti že dobila državno
pomoč in niso izpolnila ﬁnančnih obveznosti
do Sklada in
– ki izvajajo program prestrukturiranja.
Skupna državna pomoč za posamezen
investicijski projekt lahko znaša največ 15%
predračunske vrednosti upravičenih stroškov investicije za malo in največ 7,5% za
srednje veliko podjetje.
Projekt, s katerim prosilec kandidira za
sredstva razvoja, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– donosnost (proﬁtabilnost) projekta za
katerega se dodeljujejo sredstva,
– likvidnost za celotno ekonomsko
dobo,
– zaprto ﬁnančno konstrukcijo med uresničevanjem projekta in
– da se realizira v Republiki Sloveniji.
2.2. Kreditni pogoji
Kredit se odobri za upravičene stroške
investicije:
– stroški materialnih investicij: to so
naložbe v osnovna sredstva (zemljišča1,
zgradbe, stroji in oprema), ki so povezane z ustanovitvijo novega ali razširitvijo obstoječega podjetja ali pa z dejavnostjo, ki
vključuje temeljno spremembo proizvoda ali
proizvodnega procesa v obstoječem podjetju (zlasti z racionalizacijo, povečevanjem
raznovrstnosti ali posodobitvijo),
– stroški nematerialnih investicij: to so
naložbe v prenos tehnologije z nakupom
patentnih pravic, tehnološkega znanja in nepatentiranega tehničnega znanja,
– predračunska vrednost upravičenih
stroškov investicije lahko znaša največ
90,000.000 SIT brez DDV,
– maksimalna višina kredita je lahko največ 50% predračunske vrednosti oziroma
45,000.000 SIT,
– kredit lahko pridobijo prosilci, ki imajo
med viri ﬁnanciranja zagotovljenih najmanj
30% lastnih sredstev,
– obrestna mera kredita: maksimalno 6
mesečni Euribor + 1,8%,
– zavarovanje kredita: v skladu s pogoji
banke,
– stroški kredita: v skladu s tarifo banke,
– maksimalna odplačilna doba vključno z
moratorijem kredita je od 1 do 10 let,
– možnost moratorija na odplačevanje
glavnice je največ dve leti, moratorij se šteje
v odplačilno dobo.
2.3. Pogoji za dodelitev subvencije
1
Nakup zemljišča mora biti v neposredni
povezavi z namenom celotne razvojne investicije. Upravičen strošek naložbe v zemljišče
lahko predstavlja maksimalno 10% višine upravičenih stroškov celotne investicije.

– podjetje, ki je po kriterijih iz tega razpisa pridobilo dolgoročni investicijski kredit,
lahko pridobi subvencijo,
– subvencija se izračuna po formuli 12%
od glavnice dolgoročnega investicijskega
kredita in je sestavni del ﬁnančne konstrukcije za upravičene stroške investicije,
– subvencija se izplača v enkratnem
znesku po zaključku investicije na podlagi
zahtevka za subvencijo z dokazili o plačanih
računih za upravičene stroške celotne investicije, ki se glasijo na upravičenca,
– v primeru delne realizacije investicije
se znesek subvencije ustrezno zniža oziroma zavrne,
– ker gre za sredstva iz evropskih strukturnih skladov in proračuna RS, se lahko
subvencija odobri le za upravičene stroške
za dodelitev subvencije po tolmačenjih za
sredstva ESRR in proračuna RS.
2.4. Merila za ocenjevanje projektov
Projekte ocenjuje razpisna komisija. Merila za ocenjevanje projektov so:
– kvantitativna (št. novo zaposlenih, sodobna tehnologija in inovativnost, tržna naravnanost, izvozni vidik, donosnost poslovanja, dobiček na zaposlenega, lastna udeležba, vpliv na okolje in ﬁnančna podpora v
lokalni oziroma širši skupnosti), po katerih
lahko projekt prejme maks. 100 točk.
Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije.
V primeru, da je projekt prejel 40 ali več
točk pridobi pozitivno mnenje, v primeru ko
je pridobil manj kot 40 točk pridobi negativno mnenje.
Razpisna komisija poda Upravi sklada predlog v odločanje za vse popolne in
ustrezne vloge skupaj s pridobljenim pozitivnim ali negativnim mnenjem iz kvantitativne ocene Uprava Sklada sprejme končno
odločitev – sklep o odobritvi oziroma sklep
o neodobritvi projekta. V primeru odobritve
prejme prosilec pomoč Sklada v skladu z
zaprošenimi sredstvi v vlogi in v skladu s
pogoji iz točke 2.2. in 2.3.
2.5. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija vsebuje: uvod
z navodili, besedilo razpisa, prijavni list, pogodba o izplačilu subvencije, zahtevek za
izplačilo subvencije in merila za ocenjevanje
projektov s točkovnikom.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
sedežu Slovenskega podjetniškega sklada,
Trubarjeva 11, 2000 Maribor (pisarna št. 11)
in na spletni strani www.podjetniskisklad.si.
3. Vsebina vloge za posredni kredit s
subvencijo
1. Prijavni list za posredni kredit s subvencijo.
2. Poslovni načrt s potrjenim izkazom
uspeha in bilanco stanja za leto 2003 oziroma 2004.
3. Pozitiven bančni sklep o odobritvi kredita.
4. Bonitetna dokazila:
a) za gospodarske družbe: BON-2
(AJPES),
b) za samostojne podjetnike: potrdilo o
plačanih davkih od pristojne izpostave.
5. Dokazilo o obstoju podjetja:
a) za gospodarske družbe: fotokopijo
sklepa o vpisu družbe v sodni register z
vsemi prilogami,
b) za samostojne podjetnike: fotokopijo
priglasitvenega lista obrazec 1/1, 1/2, potrjenega od krajevno pristojne izpostave Davčne uprave RS.
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6. Izpis števila vseh zaposlenih izdan s
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije ali navedbo števila zaposlenih s
priloženimi fotokopijami obrazcev prijav delavcev v zavarovanje (M-1/M-2 ali M-2).
Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 6.
Sklad lahko od prosilca zahteva tudi dodatno dokumentacijo.
Če vloga ne bo popolna, bo prosilec pisno ali ustno (za manjše popravke) pozvan
za dopolnitev vloge. Če vloga v predvidenem roku ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže.
Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisa,
se kot neustrezna zavrne.
4. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od objave razpisa do skupne odobritve sredstev v razpisanem obsegu oziroma najkasneje do vključno
10. 11. 2005.
Vmesni roki so: 10. 4. 2005, 10. 5. 2005,
10. 6. 2005, 10. 7. 2005, 10. 9. 2005, 10. 10.
2005 in 10. 11. 2005.
V primeru, da bodo sredstva porabljena
pred 10. 11. 2005, bo Sklad objavil zaprtje
razpisa v Uradnem listu RS.
Vloge, ki bodo prispele po 10. 11. 2005
ali po objavi zaprtja razpisa se kot prepozne zavržejo.
Uprava Sklada bo obravnavala vse popolne in ustrezne vloge in o njih odločila najkasneje v 45 dneh od posameznega
vmesnega roka.
Služba državnih pomoči Sklada bo najkasneje v roku 15 dni po odločitvi Uprave
Sklada dostavila prosilcem sklep o odločitvi.
Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi je možno vložiti pritožbo na osnovi
193. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 108/04), in sicer v roku 8 dni
od prejema sklepa, na Slovenski podjetniški
sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, ki odloči
o pritožbi v roku 15 dni od prejema.
5. Pošiljanje vloge
Vlogo za dolgoročni investicijski kredit
s subvencijo pošljite na naslov: Slovenski
podjetniški sklad, Trubarjeva 11, 2000 Maribor, s pripisom »Ne odpiraj – Vloga za posredni kredit«.
Vse ostale informacije dobite na tel.
02/234-12-74, 02/234-12-72 in 02/234-12-64
ali na e-pošti: bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.
Slovenski podjetniški sklad
Ob-8102/05
Na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in 18/04),
Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in
34/04), Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in
52/02), Zakona o socialnem varstvu (Uradni
list RS, št. 54/92 s spremembami), Splošnih
pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (Uradni list
RS, št. 87/04 in 99/04), sklepa nadzornega
sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper, sprejetega na seji dne
15. 3. 2005 in na podlagi prvega in drugega
odstavka 6. člena pogodbe o soinvestiranju pri zagotavljanju najemnih stanovanj št.
23062-1/03 z dne 16. 7. 2003, sklenjene
med Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, javnim skladom, Poljanska cesta 31,
Ljubljana, Mestno občino Koper, Verdijeva
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ulica 10, Koper, Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10,
Koper, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana in
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, objavljata
javni razpis
za dodelitev neproﬁtnih stanovanj v najem
1. Predmet razpisa
1.1. Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper v svojem imenu in po pooblastilu
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: razpisnik)
razpisuje oddajo v najem okvirno 52 stanovanj v zazidavi Nad Dolinsko v Kopru, ki bodo
uspelim upravičencem oddana v najem predvidoma v letu 2005. Lastnika stanovanj sta
Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper in Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, s katerima bodo tudi
sklenjene najemne pogodbe.
Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:
– lista A (za najmanj 37 stanovanj) predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki glede na
socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neproﬁtnih stanovanj (Uradni list RS,
št. 14/04 in 34/04), v nadaljevanju – pravilnik, niso zavezanci za plačilo varščine;
– lista B (za največ 15 stanovanj) predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede
na dohodek zavezani plačati varščino.
1.2. Najemnina za dodeljena neproﬁtna stanovanja bo določena na podlagi Uredbe o
metodologiji za oblikovanje najemnin v neproﬁtnih stanovanjih ter merilih in postopku za
uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in 142/04) oziroma na
podlagi predpisa, ki bo veljal v času oddaje stanovanja v najem.
Najemniki, ki izpolnjujejo pogoje, lahko uveljavljajo pravico do subvencionirane najemnine v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neproﬁtnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS,
št. 131/03 in 142/04) oziroma predpisom, veljavnim v času najema stanovanja.
Primer: za stanovanje v izmeri 55 m2, točkovano s 320 točkami, znaša najemnina v mesecu januarju 2005, izračunana na podlagi navedenih veljavnih predpisov, 43.286 SIT.
Najemodajalec neproﬁtnega stanovanja ima pravico vsakih pet let od najemnika zahtevati, da predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev neproﬁtnega stanovanja. Če
najemnik ni več upravičen do neproﬁtnega stanovanja, se najemna pogodba lahko spremeni
v najemno pogodbo za tržno stanovanje po merilih in postopku določenim s pravilnikom.
1.3. Pri dodelitvi neproﬁtnih stanovanj bodo upoštevani naslednji površinski normativi:
Število članov
gospodinjstva

1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Površina stanovanja brez plačila varščine – lista A

Površina stanovanja s plačilom
varščine – lista B

od 20 m2 do 30 m2
nad 30 m2 do 45 m2
nad 45 m2 do 55 m2
nad 55 m2 do 65 m2
nad 65 m2 do 75 m2
nad 75 m2 do 85 m2

od 20 m2 do 45 m2
nad 30 m2 do 55 m2
nad 45 m2 do 70 m2
nad 55 m2 do 82 m2
nad 65 m2 do 95 m2
nad 75 m2 do 105 m2

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine spodnjega in gornjega razreda
povečajo za 6 m2.
2. Razpisni pogoji
2.1. Upravičenci za pridobitev neproﬁtnih stanovanj v najem so državljani Republike
Slovenije, ki imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper.
Upravičenci za pridobitev neproﬁtnih stanovanj v najem so tudi:
– invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe, če imajo v Mestni občini Koper možnosti za zaposlitev ali imajo zagotovljeno pomoč
druge osebe in zdravstvene storitve.
2.2. Prosilci so upravičeni do dodelitve neproﬁtnega stanovanja, če dohodki njihovih
gospodinjstev v letu 2004 ne presegajo v točki 2.3. za listo B določenih odstotkov od povprečne neto plače v državi, ki je v letu 2004 znašala 168.203 SIT.
Glede na višino dohodka gospodinjstva, kot je razvidno v točki 2.3, prosilci kandidirajo
za stanovanja po listi A – brez plačila varščine ali listi B – s plačilom varščine.
2.3. Prosilci za dodelitev neproﬁtnega stanovanja v najem se ločijo na tiste, ki so glede
na višino dohodka gospodinjstva oproščeni plačila varščine (lista A) in na prosilce, ki so
dolžni plačati varščino (lista B).
Velikost
gospod.

%

1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

90%
135%
165%
195%
225%
255%

Lista A
Meja dohodka
(neto dohodek)

do 151.383
do 227.074
do 277.535
do 327.996
do 378.457
do 428.918

%

od 90% do 200%
od 135% do 250%
od 165% do 315%
od 195% do 370%
od 225% do 425%
od 255% do 470%

Lista B
Meja dohodka
(neto dohodek)

nad 151.383 do 336.406
nad 227.074 do 420.508
nad 277.535 do 529.839
nad 327.996 do 622.351
nad 378.457 do 714.863
nad 428.918 do 790.554

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se lestvica nadaljuje s prištevanjem 20 odstotnih točk za spodnjo mejo in 25 odstotnih točk za gornjo mejo.
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2.4.
2.4.1. Vsi upravičenci za dodelitev neproﬁtnih stanovanj v najem morajo poleg
navedenih pogojev izpolnjevati še naslednje
splošne pogoje:
– da mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu 2004 ne presegajo gornje
meje določene v točki 2.3. tega razpisa;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni najemnik neproﬁtnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z
neproﬁtno najemnino ali lastnik ali solastnik
drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska
stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neproﬁtno najemnino;
– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva ni lastnik drugega premoženja,
ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja.
Kot osnova za določitev vrednosti primernega stanovanja se upošteva stanovanje točkovano s 320 točkami po vrednosti
točke 2,63 EUR in površina stanovanja v
povezavi s številom uporabnikov stanovanja v višini gornjih razponov, predvidenih
za stanovanja s plačilom varščine v času
objave razpisa.
Glede na število članov gospodinjstva
vrednost drugega premoženja v lasti ne sme
presegati naslednjih zneskov:
Število članov
gospodinjstva

1-člansko
2-člansko
3-člansko
4-člansko
5-člansko
6-člansko

Vrednost drugega
premoženja – 40%

3,632.371 SIT
4,439.565 SIT
5,650.355 SIT
6,618.988 SIT
7,668.339 SIT
8,475.533 SIT

2.4.2. Do dodelitve neproﬁtnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju
– prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če
izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost
do dodelitve neproﬁtnega stanovanja po
pravilniku.
2.5. Na razpisu ne morejo sodelovati:
– tisti, ki jim je bilo v času do uveljavitve stanovanjskega zakona v letu 1991
že dodeljeno družbeno stanovanje in so
po sklepu sodišča stanovanjsko pravico
izgubili;
– tisti, ki jim je bila najemna pogodba,
sklenjena po letu 1991, po sklepu sodišča
odpovedana iz krivdnih razlogov;
– tisti, ki imajo na dan zaključka razpisa
neporavnane zapadle obveznosti do razpisnika
2.6. Razpisnik določa v skladu s 4. členom pravilnika poleg splošnih pogojev še
dodaten pogoj stalnosti bivanja v Mestni
občini Koper, ki ga morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do točkovanja dobe
bivanja, in sicer:
– stalno bivanje v Mestni občini Koper
neprekinjeno od rojstva dalje – 50 točk,
– za vsako leto stalnega bivanja v Mestni
občini Koper – 1 točka.
Točke iz naslova stalnega bivanja v
Mestni občini Koper ne smejo presegati
skupno 112 točk.
Upošteva se število let dopolnjenih v letu
razpisa. V primeru prekinitve bivanja se leta
seštevajo.
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3. Kriteriji in merila za ocenjevanje stanovanjskih in socialnih razmer prosilcev
3.1. Pri dodelitvi neproﬁtnega stanovanja imajo prednost mlade družine in mladi,
družine z večjim številom otrok, invalidi in
družine z invalidnim članom, družine z manjšim številom zaposlenih, državljani z daljšo
delovno dobo, osebe in osebe z otroki, žrtve
družinskega nasilja, osebe s statusom žrtve
vojnega nasilja, kar je izraženo s številom
točk v preglednici pod točko 3.3.
V primeru, da več prosilcev doseže enako število točk glede na seštevek iz točk 2.6
in 3.3 tega razpisa, imajo prednost kategorije prosilcev z daljšo dobo bivanja v Mestni
občini Koper; kot nadaljnji kriterij se upošteva mlada družina.
3.2. Poleg prednostnih kategorij prosilcev, opredeljenih v prejšnji točki, se v skladu
s 6. členom pravilnika upoštevajo še naslednje prednostne kategorije prosilcev:
– prosilci z doseženo višjo, visoko ali
univerzitetno stopnjo izobrazbe ter magisterijem ali doktoratom, s čimer se omogoči
uveljavljanje prednosti občanom, ki vlagajo
v lastno izobrazbo;
– prosilci, ki so sodelovali na prejšnjih
razpisih in se uvrstili na prednostno listo,
vendar niso pridobili pravice do dodelitve
stanovanja v najem glede na število razpisanih stanovanj;
– prosilci, ki so najemniki stanovanj v lasti razpisnika za določen čas, pod pogojem,
da imajo na dan zaključka razpisa poravnane vse zapadle obveznosti.
3.3. Prednostne kategorije opredeljene
v točki 3.1. in 3.2. se za posamezno listo
prosilcev A oziroma B točkujejo z naslednjo
višino točk:

poračuna ob prenehanju najemnega razmerja.
Varščino so zavezani plačati upravičenci,
katerih dohodek presega mejo določeno v 9.
členu pravilnika (upravičenci po listi B), pred
oddajo stanovanja v najem. Podrobnejši pogoji v zvezi s plačilom in vračilom varščine
se opredelijo v odločbi in najemni pogodbi.
5. Razpisni postopek
Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis
za dodelitev neproﬁtnih stanovanj v najem,
dvignejo obrazec vloge, s katerim se prijavijo na razpis od 25. 3. 2005 do vključno
22. 4. 2005 v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, v pritličju Verdijeve ulice 10 v
Kopru, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in
v sredo od 14. do 17. ure.
Ob vložitvi vloge so prosilci dolžni plačati
upravno takso v višini 50 točk za vlogo in
200 točk za izdajo odločbe po tarifni številki
1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 8/00 s spremembami), kar
znaša 4.250 SIT. Upravna taksa v znesku
4.250 SIT se plača v vložišču MOK.
Taksni zavezanci v slabih premoženjskih
razmerah lahko zahtevajo oprostitev plačila takse, če izpolnjujejo zahtevane kriterije
po 25. členu Zakona o upravnih taksah,
s tem da status dokažejo s pravnomočno
odločbo Centra za socialno delo ali drugimi
dokazili.
Vloge z dokazilom o plačani upravni taksi
bo sprejemala sprejemna pisarna MOK do
vključno 22. 4. 2005, in sicer vsak delovni
dan od 8. do 12. ure, ob sredah tudi od 14.
do 17. ure.
Če bo prosilec oddal nepopolno vlogo,
bo pozvan, da vlogo v določenem roku dopolni z manjkajočimi listinami. Vloge prosil-

Prednostne kategorije prosilcev

Lista A

Lista B

100
/

100
50

2. družina z večjim številom mladoletnih otrok
– najmanj 4 oziroma več otrok

50

50

3. invalidi in družine z invalidnim članom

60

60

4. družina z manjšim številom zaposlenih
(3-članska družina s samo 1 zaposlenim)

50

50

5. prosilci z daljšo delovno dobo
(moški 13 let, ženske 12 let)

80

80

6. osebe in osebe z otroki žrtve družinskega nasilja

80

50

7. osebe s statusom žrtve vojnega nasilja

60

60

/

50, 60, 80

50
75
100

50
75
100

150

150

1. mlade družine; mladi
– starost družine do 35 let
– starost prosilca in partnerja do 30 let

Prednostne kategorije v skladu s 6. členom pravilnika
1. izobrazba prosilca (višja, visoka ali univerzitetna, dr. ali
mag.)
2. udeležba na prejšnjih razpisih (točke se ne seštevajo):
– 1 uvrstitev na prednostno listo
– 2 uvrstitvi na prednostno listo
– 3 ali več uvrstitev na prednostno listo
3. najemniki stanovanj v lasti razpisnika za določen čas pod
pogojem, da imajo do zaključka razpisa poravnane zapadle
obveznosti
4. Varščina
Varščina so denarna sredstva, ki so ob
morebitni izselitvi najemnika iz stanovanja
potrebna za vzpostavitev stanovanja v stanje ob vselitvi, ob upoštevanju običajne
rabe stanovanja. Višina varščine znaša
tri mesečne najemnine za stanovanje, ki
se dodeljuje v najem. Varščina se vrne ali

cev, ki v roku ne bodo dopolnjene, in vloge,
oddane po zaključku razpisnega roka, bodo
s sklepom zavržene.
K vlogi za pridobitev neproﬁtnih stanovanj v najem morajo prosilci priložiti naslednje listine navedene pod točkami 1.,
2., 3., 4. in 5., druge listine pa, če na njihovi podlagi uveljavljajo dodatne točke:
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1. izpolnjen obrazec opisa stanovanjskih in socialno-zdravstvenih razmer;
2. izjavo o premoženjskem stanju prosilca in ožjih družinskih članov (s podpisi
vseh družinskih članov oziroma njihovih
zakonitih zastopnikov) ter izjavo, s katero
prosilec in drugi polnoletni člani gospodinjstva dovoljujejo vpogled v svoje osebne
podatke pri drugih upravljalcih zbirk podatkov;
3. odločbo o odmeri dohodnine za leto
2003 in potrdilo o skupnem neto dohodku gospodinjstva v letu 2004 (osebni dohodek, pokojnina, preživnina, dohodek iz
naslova študentskega dela, invalidnina,
itd.). Kot dohodek se ne šteje dodatek za
pomoč in postrežbo in drugi prejemki za
nego in pomoč, otroški dodatek, dodatek
za nego otroka, štipendije, dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v
institucionalno varstvo, sredstva za odpravo posledic elementarne nesreče itd.;
4. potrdilo o zaposlitvi (izda delodajalec) oziroma nezaposlenosti prosilca oziroma drugega družinskega člana (izda
Zavod RS za zaposlovanje) ter potrdilo o
skupni delovni dobi prosilca;
5. veljavno dokazilo o stanovanjskem
statusu: najemna ali podnajemna pogodba
oziroma izjava prosilca, zakaj pogodba ni
sklenjena, kupoprodajna pogodba, zemljiškoknjižni izpisek ipd.;
6. dokazilo o kvaliteti bivanja – stanovanje ovrednoteno z največ 110 točkami
(točkovalni zapisnik);
7. obojestransko podpisano izjavo o
obstoju izvenzakonske skupnosti;
8. potrdilo o rednem šolanju otrok, ki so
starejši od 15 let;
9. zdravniško potrdilo o nosečnosti;
10. odločbo socialne službe o ločenem
življenju roditeljev in mladoletnih otrok zaradi neprimernih stanovanjskih razmer
(rejništvo, oskrba v tuji družini, zavodu,
če so razlog oddaje neprimerne stanovanjske razmere);
11. dokazilo o statusu roditelja, ki sam
preživlja otroka (samohranilec) – potrdilo,
da je preživnina neizterljiva oziroma odločbo o prejemanju preživnine iz preživninskega sklada;
12. potrdilo o strokovni izobrazbi prosilca (fotokopija diplome, spričevala, drugo;
listine izdane v tujini morajo biti nostriﬁcirane);
13. potrdilo ustrezne institucije, če je
prosilec ali njegov ožji družinski član, ki
bo z njim stalno prebival, gibalno ovirana
oseba, trajno vezana na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge
osebe;
14. dokazilo o invalidnosti I. kategorije
(odločba Centra za socialno delo, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje RS);
15. potrdilo osebnega zdravnika, s katerim se dokazuje trajno obolenje, pogojeno s slabimi stanovanjskimi razmerami,
prosilca ali družinskih članov;
16. odločba o razvrstitvi otroka, mladostnika ali mlajše polnoletne osebe glede
na zmerno, težjo ali težko duševno ali
težko telesno motnjo ali izvid in mnenje
specialistične pediatrične službe;
17. strokovno mnenje centra za socialno delo ter vladnih in nevladnih organiza-
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cij (materinski domovi, zatočišča – varne
hiše, zavetišča, centri za pomoč žrtvam
kaznivih dejanj), ki nudijo psihosocialno
pomoč ob nasilju;
18. potrdilo o statusu žrtve vojnega nasilja;
19. izjavo o sodelovanju na prejšnjih
razpisih;
20. izjavo o dobi stalnega bivanja v
MOK.
Potrdila, ki ne izkazujejo trajnega statusa, ne smejo biti starejša od 30 dni od
objave razpisa.
Potrdila o državljanstvu in potrdila o
stalnem prebivališču in številu članov gospodinjstva bo pridobil razpisnik neposredno od pristojnega državnega organa.
Razpisnik k vlogi priložene listine zadrži in jih po izteku razpisnega roka udeležencem razpisa ne vrača.
6. Splošne določbe
Strokovna služba razpisnika bo preverjala pravočasnost prispelih vlog in njihovo
popolnost ter sedanje stanovanjske razmere prosilcev.
Komisija, ki jo imenuje razpisnik, bo
proučila utemeljenost pravočasnih in popolnih vlog na podlagi prejetih listin, potrebnih za oblikovanje prednostne liste za
oddajo neproﬁtnih stanovanj in dokumentiranih poizvedb, ki jih opravijo pri pristojnih
organih in organizacijah ter posameznikih.
Komisija si lahko stanovanjske razmere prosilcev tudi ogleda.
Po proučitvi in točkovanju vlog bodo
udeleženci razpisa uvrščeni na prednostno listo, in sicer po številu zbranih točk.
Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili
na prednostno listo za dodelitev neproﬁtnih stanovanj v najem bo javno objavljen
na enak način kot razpis v roku 6 mesecev
po zaključku razpisa. Seznam upravičencev po posameznih kategorijah prosilcev,
ki niso zavezanci za plačilo varščine (lista
A) bo objavljen ločeno od seznama ostalih
upravičencev (lista B).
Udeležencem razpisa bodo vročene
odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na
prednostno listo upravičencev. Če se posamezni udeleženec razpisa ne strinja z
odločitvijo, se lahko v roku 15 dni po prejemu odločitve pritoži. Pritožbo naslovi na
razpisnika. O pritožbi odloči v roku 60 dni
župan Mestne občine Koper. Odločitev župana o pritožbi je dokončna.
Po rešitvi pritožb bo javno objavljen
dokončni seznam upravičencev. Z uspelimi upravičenci bodo sklenjena najemna
razmerja za nedoločen čas in z neproﬁtno
najemnino. Uspeli upravičenec, ki neupravičeno zavrne dodeljeno primerno stanovanje ali ki se na ponovni poziv k sklenitvi
najemne pogodbe ne odzove, se črta iz
seznama upravičencev.
Pred sklenitvijo najemne pogodbe bo
razpisnik ponovno preveril, če udeleženec
razpisa še izpolnjuje merila za upravičenost do dodelitve neproﬁtnega stanovanja
v najem. V primeru bistvenih sprememb,
ki vplivajo na upravičenost, se lahko postopek obnovi in prosilca črta iz seznama
upravičencev.
Vse informacije zainteresirani dobijo
na Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper, Nazorjev trg 5, v času
uradnih ur:
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– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. in od 14. do 17.
ure,
– petek od 8. do 12. ure;
na ter na naslednji tel. 66-46-421.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Ob-8211/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo – ZUJIK (Ur. l.
RS, št. 96/02) in v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Ur. l. RS, št. 6/03 in 97/03) ter na podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Murska Sobota za leto 2005 (Ur. l. RS,
št. 20/05) Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, Murska Sobota, objavlja
javni razpis
za izbiro javnih kulturnih in mladinskih
programov oziroma projektov, ki
jih bo v letu 2005 soﬁnancirala
Mestna občina Murska Sobota iz dela
proračuna, namenjenega za kulturne
dejavnosti in dejavnosti mladih:
I) kulturni programi oziroma projekti
II) mladinski programi oziroma projekti
1. Predmet razpisa so: programi, projekti, akcije in druge aktivnosti (v nadaljevanju: programi oziroma projekti) vseh
pravnih subjektov, ki so v Mestni občini
Murska Sobota registrirane za opravljanje
dejavnosti s področja kulture ali drugih
dejavnosti, občinska društva in njihove
zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci, ki bodo v letu
2005 ﬁnancirani iz proračuna Mestne občine Murska Sobota in jih bodo izvajalci
realizirali v letu 2005.
Predmet javnega razpisa so:
– pod točko I) programi in projekti za
oblikovanje letnega programa kulturnih
dejavnosti v Mestni občini Murska Sobota
na naslednjih področjih:
– uprizoritvene umetnosti,
– glasbene umetnosti,
– vizualne umetnosti,
– knjiga in založništvo,
– ljubiteljske kulturne dejavnosti,
– na drugih področjih (iz 4. člena
ZUJIK);
– pod točko II) programi in projekti za
oblikovanje letnega programa dejavnosti
mladih v Mestni občini Murska Sobota.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
predlagatelji
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki
prijavijo programe oziroma projekte, ki so
predmet razpisa in so pravni subjekti, ki so
v Mestni občini Murska Sobota registrirane
za opravljanje dejavnosti s področja kulture ali drugih dejavnosti, občinska društva
in njihove zveze, avtorji in avtorske skupine ter samostojni kulturni delavci. Predlagatelj mora imeti sedež oziroma stalno
prebivališče na območju Mestne občine
Murska Sobota in ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne
občine Murska Sobota, če je v preteklih
letih prejel sredstva iz proračuna Mestne
občine Murska Sobota.
Predlagatelji lahko na ta javni razpis
prijavijo samo programe oziroma projekte ali dele le-teh, ki bodo izvajani v letu
2005.
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Vsak projekt mora biti prijavljen posebej na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed pristojnih uslužbencev imenuje župan
Mestne občine Murska Sobota. Komisija
za odpiranje vlog bo predlagala zavržbo
vlog neupravičenih predlagateljev ter nepopolnih in prepoznih vlog. Mestna občina
Murska Sobota lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po
že izdani dokončni odločbi o izboru projekta spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe.
3.Okvirna vrednost razpisa
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za programe oziroma projekte za leto
2005 je 26,620.000 SIT, in sicer:
– za programe oziroma projekte pod
točko I. 22,350.000 SIT,
– za programe oziroma projekte pod
točko II. 4,270.000 SIT.
4. Splošni kriteriji za izbiro programov
in projektov
Pod točko I (razen za ljubiteljske kulturne dejavnosti) in II:
– vsebina, obseg in pomen programa
oziroma projekta za kulturni razvoj oziroma razvoj dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota,
– kakovost in učinkovitost programa
oziroma projekta,
– celovitost, realnost in gospodarnost
programa oziroma projekta,
– nekomercialen značaj programa oziroma projekta,
– dolgoročni pomen programa oziroma
projekta,
– reference predlagatelja in posameznikov, ki so udeleženi v izvedbi, za kakovostno izvedbo programa oziroma projekta,
– realno ovrednoten in uravnotežen
program oziroma projekt,
– stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi.
5. Prednostni razpisni kriteriji: na razpisnih področjih (razen na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti) bodo prednostno obravnavani programi oziroma projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne kriterije. Prednostni
razpisni kriteriji so sestavni del razpisne
dokumentacije. Na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti so kriteriji posebej navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo v
postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje.
Način ocenjevanja: splošni in prednostni razpisni kriteriji za posamezna razpisna področja (razen za ljubiteljske kulturne
dejavnosti) so ovrednoteni s točkami in
dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani
bodo tisti programi oziroma projekti, ki jih
bo Mestna občina Murska Sobota na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam
odobrenih programov oziroma projektov
za leto 2005. Najvišje število prejetih točk
za posamezen projekt je 100 točk.
7. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjeni razpisni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji,
– kopija zaključnega računa za leto
2004 (če je ponudnik pravna oseba),

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

– izjava, da so vsi, v razpisnem obrazcu navedeni podatki točni in da se dovoljuje preverjanje namenske porabe odobrenih proračunskih sredstev,
– fotokopija dokumenta, iz katerega
je razvidna registrirana dejavnost (samo
gospodarske družbe in samostojni podjetniki).
8. Rok izvedbe: dodeljena sredstva za
leto 2005 morajo biti porabljena v letu
2005.
9. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve ponudb
Razpis se prične 25. 3. 2005. Predlagatelji morajo ponudbo oddati izključno po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 26. 4. 2005 (datum poštnega žiga) na
naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
Vsak program oziroma projekt mora biti
prijavljen posebej na obrazcu, ki je del razpisne dokumentacije.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija ne bo upoštevala.
Vsak prijavljeni program oziroma projekt mora biti poslan v zaprti ovojnici in
označen z:
– pod točko I: – “Ne odpiraj – vloga:
kulturni programi oziroma projekti – področje ________” (navede se področje iz
1. točke tega razpisa, odvisno od tega, za
katero področje predlagatelj oddaja ponudbo) oziroma
– pod točko II: “Ne odpiraj – vloga: mladinski programi oziroma projekti“.
V primeru, da predlagatelj pošilja več
programov oziroma projektov, mora biti
vsaka ponudba poslana v ločeni kuverti
z ustreznimi oznakami. Na hrbtni strani
ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Komisija za odpiranje vlog bo odpiranje
ponudb opravila v torek, 3. maja 2005,
z začetkom ob 8. uri v prostorih Mestne
občine Murska Sobota, Kardoševa ulica
2, Murska Sobota (sejna soba, III. nadstropje).
Vloga, ki ne bo podana na ustreznem
prijavnem obrazcu, kot je navedeno v besedilu tega razpisa, ne bo obravnavana.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije. Dopolnjevanje vloge je možno do preteka razpisnega roka z nujno oznako, na katero
vlogo se dopolnitev nanaša. Komisija za
odpiranje vlog bo v primeru nepopolne vloge v roku treh dni pozvala predlagatelja,
da svojo vlogo dopolni v roku osem dni. V
primeru, da je predlagatelj v zahtevanem
roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena kot
nepopolna.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
do 26. 4. 2005.
Mestna občina Murska Sobota bo po
odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– jo ne bo vložila upravičena oseba,
– ne bo pravočasna oziroma ki ne bo
dopolnjena v roku za dopolnitev vloge ali

– ne bo popolna.
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v enem mesecu po zaključku odpiranja vlog.
Mestna občina bo izbrala predloge za
soﬁnanciranje na tem razpisu po postopku, kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa in največ do
vrednosti, določene s proračunom Mestne
občine Murska Sobota.
11. Kraj in čas, kje lahko ponudniki
dvignejo razpisno dokumentacijo
Zainteresirani lahko razpisno dokumentacijo dobijo ali le vpogledajo vanjo
na naslovu Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, vsak delavnik od 11. do 12.
ure in ob sredah med 15. in 16. ure na Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, tretje nadstropje, soba št. 1,
pri Brigiti Perhavec ali na spletnih straneh
Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delavnik med 11. in 12. uro na Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti Mestne občine Murska Sobota,
tel. 02/531-10-00, interna 400 (Brigita Perhavec) ali na naslovu brigita.perhavec@
murska-sobota.si.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 571-4/2005
Ob-8125/05
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270
Litija, na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02), 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, 57/94,
14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00
in 51/02), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS, št.
108/04), Odloka o proračunu občine Litija
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 19/05) in 7. in
34. člena Statuta Občine Litija (Ur. l. RS,
št. 18/04) objavlja
javni razpis
zbiranja predlogov za soﬁnanciranje
programov in/ali projektov, ki se
bodo soﬁnancirali iz občinskega
proračuna v letu 2005 na področju
socialnih in humanitarnih dejavnosti
ter preventivnih programov za
preprečevanje različnih oblik
zasvojenosti, socialne izključenosti in
ohranjanja zdravja
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje programov in projektov s področja socialnih
in humanitarnih dejavnosti ter preventivnih
programov za preprečevanje različnih oblik zasvojenosti, socialne izključenosti in
ohranjanja zdravja.
Predmet tega razpisa niso sredstva
za vzdrževanje in investicije v prostore in
opremo za izvajanje teh dejavnosti.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo pravne ali
ﬁzične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti s predmetnega področja in da imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo najmanj že eno leto pred objavo tega
razpisa,
– da imajo sedež v Občini Litija ali da
bo program izveden za občane Občine
Litija,
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– da bo program oziroma projekt izveden v letu 2005 in na območju Občine
Litija.
Pravne osebe z delovanjem na območju več občin, regij ali države morajo ob
svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo
svoje člane oziroma uporabnike tudi iz območja Občine Litija in v koliki meri je program oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3. Osnovna merila za izbor:
– delež lastnih oziroma ostalih neproračunskih sredstev v ﬁnančni konstrukciji
predlaganega programa/projekta,
– obseg, število vključenih izvajalcev
ter trajanje programa/projekta,
– ciljna populacija uporabnikov oziroma število potencialnih uporabnikov predlaganega programa/projekta v občini.
Ostala merila so navedena in podrobneje razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša
5,000.000 SIT kot določa Odlok o proračunu občine Litija za leto 2005, v skladu s
prijavami in merili pa se bodo razdelila na
naslednja področja:
a) programi za mladino,
b) programi za starejše in upokojence,
c) ostali preventivni in humanitarni programi iz tega razpisa.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2005
za programe/projekte za katere so bila
dodeljena.
6. Rok za oddajo predlogov in način
oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge
oddati do 28. 4. 2005 osebno v tajništvo
Občine Litija, soba 44, do 12. ure, ali po
pošti kot priporočeno pošiljko najpozneje
do 28. 4. 2005 (datum poštnega žiga) na
naslov Občina Litija, Jerebova ulica 14,
1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih
ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – soﬁnanciranje humanitarnih dejavnosti v letu
2005«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev predloga, ki bo določen
v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma
prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k
dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni
po prejemu poziva pozvani predlagatelji
ne bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna prijava.
8. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpi-
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ranju predlogov. Z izbranimi predlagatelji
programa bodo sklenjene pogodbe.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dvignejo na
Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba 52 ali 50) po ceni 1.000 SIT ali
brezplačno na spletnih straneh www.litija.
net, dodatne informacije v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Litija, Oddelek
za družbene dejavnosti, soba 52 ali 50,
tel. 01/89-63-438.
Občina Litija
Št. 00203-01/2005

Ob-8126/05

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju
sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško (Ur. l. RS, št. 40/02),
Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
pravilnika o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja občine Laško
(Ur. l. RS, št. 88/02 in 23/05) in Odloka o
proračunu občine Laško za leto 2005 (Ur.
l. RS, št. 1/05), Občina Laško objavlja
javni razpis
o dodeljevanju sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja Občine Laško
v letu 2005
I. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa so sredstva, ki se dodeljujejo za razvoj kmetijstva in podeželja v
Občini Laško v letu 2005.
II. Višina razpisanih sredstev
Sredstva so predvidena za naslednje
namene:
– urejanje zemljišč – 2,500.000 SIT,
– nakup opreme in strojev za skupne
kmetijske potrebe – 1,000.000 SIT,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva – 1,900.000 SIT,
– ekološko kmetovanje – 300.000 SIT,
– dopolnilne dejavnosti – 2,400.000
SIT.
III. Upravičenci za dodelitev sredstev
Do sredstev so upravičena kmetijska
gospodarstva, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Laško in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj 1 ha primerljivih kmetijskih površin,
– podajo izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega
proračuna ali mednarodnih virov oziroma
koliko sredstev so iz teh virov za določen
namen že prejeli,
ter pravne osebe s sedežem v Občini
Laško, povezane s kmetijsko dejavnostjo.
Najnižji znesek dodeljenih sredstev za
posamezni namen znaša 5.000 SIT.
IV. Namen, pogoji in kriteriji za dodelitev sredstev: namen, pogoji in kriteriji
za dodelitev sredstev so navedeni v Pravilniku o dodeljevanju sredstev za razvoj
kmetijstva in podeželja občine Laško (Ur.
l. RS, št. 40/02, 88/02 in 23/05) in v javnem razpisu, objavljenem na oglasni deski
Občine Laško.
V. Rok za oddajo vlog: vloge morajo
biti oddane v zaprtih kuvertah, s pripisom
»Ne odpiraj – razpis kmetijstvo 2005«, od
začetka razpisa do 2. 12. 2005 oziroma do
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porabe sredstev, in sicer na naslov Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
VI. Način reševanja vlog:
– upravičenci morajo k vlogi, s katero
se prijavijo na javni razpis, priložiti vso
dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje
pogojev, določenih v pravilniku,
– strokovna komisija, ki jo imenuje župan, opravi pregled popolnih vlog ter jih
oceni na podlagi pogojev in kriterijev iz
tega razpisa in pravilnika. Komisija lahko
v posameznih primerih zahteva dodatno
dokumentacijo,
– vloge upravičencev se obravnavajo
po kronološkem vrstnem redu. Prednost
pri dodeljevanju sredstev imajo kmetje,
katerih kmetovanje je edini vir preživljanja.
VII. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog bo strokovna komisija
opravila:
– 11. 4. 2005,
– 11. 7. 2005,
– 17. 10. 2005,
– 5. 12. 2005,
oziroma v skladu s sklepom župana.
Odpiranje ne bo javno.
VIII. Rok za obveščanje o izidu razpisa: upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najkasneje v 45 dneh od odpiranja vlog.
IX. Informacije: vse informacije v zvezi
z razpisom dobite na Občini Laško, Mestna ulica 2, Laško, pri Barachini Sandri (tel.
03/733-87-36).
Občina Laško
Ob-8395/05
Na podlagi 9. člena Pravilnika o soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Medvode (Ur. l. RS, št. 27/05) in 181. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04) objavlja župan Občine Medvode
javni razpis
za soﬁnanciranje kulturnih dejavnosti
v Občini Medvode v letu 2005
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Medvode, Cesta komandanta Staneta 12,
1215 Medvode.
2. Predmet soﬁnanciranja so naslednje
vsebine: poslovanje in redna dejavnost
registriranih kulturnih društev oziroma njihovih sekcij in kulturna dejavnost drugih
društev, ki so registrirana tudi za kulturno
dejavnost; kulturne prireditve in projekti, ki
so v interesu Občine; kulturna dejavnost
predšolske in osnovnošolske populacije,
vendar le v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe; izobraževanje
strokovnih kadrov za potrebe ljubiteljske
kulturne dejavnosti; nakup in vzdrževanje
opreme za izvedbo programov ter vzdrževanje prostorov; kulturna izmenjava.
3. Področja soﬁnanciranja so:
a) poslovanje kulturnih društev;
b) redna dejavnost kulturnih društev;
c) vzdrževanje prostorov kulturnih društev;
d) nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev;
e) projekti in prireditve;
f) kulturna izmenjava;
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g) izobraževanje.
4. Na razpisu lahko za področja soﬁnanciranja od točke 3.a do točke 3.d (poslovanje kulturnih društev, redna dejavnost
kulturnih društev, vzdrževanje prostorov
kulturnih društev, nakup in vzdrževanje
opreme kulturnih društev) sodelujejo društva, ki imajo v imenu društva: kulturno,
za področja soﬁnanciranja od točke 3.e
do točke 3.g (projekti in prireditve, kulturna
izmenjava, izobraževanje) pa lahko sodelujejo kulturna društva; ostala društva,
ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost; zveze kulturnih
društev, ki jih ustanovijo kulturna društva;
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture; javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja;
samostojni kulturni izvajalci.
5. Prijavitelji morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Medvode;
– da so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti najmanj eno leto;
– da imajo zagotovljene materialne,
kadrovske, prostorske in organizacijske
možnosti za izpeljavo načrtovanih kulturnih dejavnosti;
– da delujejo najmanj eno leto;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da opravljajo dejavnost na neproﬁtni
osnovi;
– da nimajo neporavnanih obveznosti
do Občine Medvode;
– posamezni kulturni izvajalci morajo
imeti stalno bivališče v Občini Medvode.
6. Merila in kriteriji, po katerih se izberejo izvajalci programov in projektov v
letu 2005, so določeni v Pravilniku o soﬁnanciranju kulturnih dejavnosti v Občini
Medvode (Ur. l. RS, št. 27/05).
7. Okvirne višine sredstev, ki so namenjena za področja soﬁnanciranja iz 3.
točke javnega razpisa so:
– poslovanje
kulturnih
društev
1,100.000 tolarjev;
– redna dejavnost kulturnih društev
12,000.000 tolarjev;
– vzdrževanje prostorov kulturnih društev 7,900.000 tolarjev;
– nakup in vzdrževanje opreme kulturnih društev 2,100.000 tolarjev;
– projekti in prireditve 2,800.000 tolarjev;
– kulturna izmenjava 1,800.000 tolarjev;
– izobraževanje 700.000 tolarjev.
Občina Medvode si pridržuje pravico,
da lahko javni razpis brez kakršnih koli
posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.
8. Dodeljena sredstva morajo izbrani
izvajalci porabiti v letu 2005.
9. Rok za prijavo na javni razpis je 30
dni od objave razpisa v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo na javni razpis začne teči
naslednji dan po tej objavi.
10. Prijave z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zapečateni kuverti z oznako
»Javni razpis- kultura 2005 – ne odpiraj!«
na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
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11. Za pravočasno se šteje vloga, ki je
bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo
vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko, oziroma je bila do 12. ure tega dne
predložena v tajništvu Občine Medvode.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Strokovna komisija bo pri odpiranju
vlog iz nadaljnjega postopka izločila vse
nepravočasno prispele vloge.
12. Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolno prijavo na razpis bodo pozvani, da jo v
roku 8 dni dopolnijo z manjkajočimi listinami. Vloge prijaviteljev, ki v roku ne bodo
dopolnjene, in vloge, oddane po zaključku
razpisnega roka, bodo zavržene.
13. Razpisnik bo opravil izbiro med prijavitelji najkasneje v 45 dneh po izteku
roka za prijavo na razpis. Prijavitelji bodo
v roku 30 dni po izteku roka za izbiro obveščeni o izbiri. Z izbranimi izvajalci bo
župan Občine Medvode sklenil pogodbe
o soﬁnanciranju za leto 2005.
14. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani izvajalci dvignejo v Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Medvode, v
času razpisa, od ponedeljka do četrtka od
8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in
ob petkih od 8. do 13. ure, prav tako pa je
razpisna dokumentacija na voljo na spletni
strani Občine Medvode www.medvode.si
15. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko vsi zainteresirani dobijo na tel.
031/241-773 (Franc Cegnar) in 361-95-25
(Tatjana Komac).
Občina Medvode
Št. 04-5/23

Ob-8283/05

SENG, d.o.o. Nova Gorica objavlja
javni razpis
za oddajo naročila storitev
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: gradbena
sanacijska dela na pregradi Ajba.
4. Število in nazivi posameznih sklopov: delo se ne oddaja po sklopih.
5. Kraj izvedbe del in dobave: HE Plave- pregrada Ajba v Ajbi.
6. Rok izvedbe del: po terminskem planu iz razpisne dokumentacije v dveh fazah; prva faza okvirno od sredine maja do
konca septembra 2005 in druga faza od
maja do konca septembra 2006.
7. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 6. 4.
2005 ob delavnikih od 8. do 15. ure.
8. 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.
9. Dodatne informacije: Peter Blažej,
tel. 05/339-63-48.
10. Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: zainteresirani ponudniki vplačajo znesek: 20.000 SIT na TRR
04750–0000545385 pri Novi KBM d.d. Ma-

ribor s pripisom »razpis sanacija Ajba«.
Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.
11. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 20. 4. 2005 do 12. ure.
12. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: dne 20. 4. 2005 ob 13. uri na sedežu družbe Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o. v Novi Gorici, Erjavčeva 20, sejna
soba.
14. Finančno zavarovanje za resnost
ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene cene.
15. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
16. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza
kriterijem iz razpisne dokumentacije.
17. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Javne dražbe
Št. 430-02-1/2003-38
Ob-8384/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000
Ljubljana.
Postopek javne dražbe vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – nepremičnin (pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A) Stanovanja:
1. Trisobno stanovanje v Ilirski Bistrici,
Prešernova 25c, št. stan. 5 v II. nad. v izmeri
74,31 m2 (prazno), parc. št. 1737, ZKV 420,
k.o. Ilirska Bistrica:
a) Izklicna cena (brez DDV): 8,552.000
SIT.
b) Ogled stanovanja dne 7. 4. 2005 od
11.30 do 12.30.
2. Enosobno stanovanje v Ilirski Bistrici,
Rozmanova 13a/1, št. stanovanja 1 v pritličju v izmeri 37,03 m2 (prazno), parc. št. 1868,
ZKV 420, k.o. Ilirska Bistrica:
a) Izklicna cena (brez DDV): 3,108.000
SIT.
b) Ogled stanovanja dne 7. 4. 2005 od
10. do 11. ure.
3. Enosobno stanovanje v Ilirski Bistrici,
Rozmanova 13a/1, št. stan. 5 v II. nad. v izmeri 37,03 m2 (prazno), parc. št. 1868, ZKV
420, k.o. Ilirska Bistrica:
a) Izklicna cena (brez DDV): 3,108.000
SIT.
b) Ogled stanovanja dne 7. 4. 2005 od
10. do 11. ure.
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4. Enosobno stanovanje v Ilirski Bistrici,
Rozmanova 13a/2, št. stan. 1 v pritličju, v izmeri 37,03 m2 (prazno), parc. št. 1868, ZKV
420, k.o. Ilirska Bistrica:
a) Izklicna cena (brez DDV): 3,108.000
SIT.
b) Ogled stanovanja dne 7. 4. 2005 od
10. do 11. ure.
5. Enosobno stanovanje v Ilirski Bistrici,
Rozmanova 13a/2, št. stan 2 v pritličju v izmeri 37,03 m2 (prazno), parc. št. 1868, ZKV
420, k.o. Ilirska Bistrica:
a) Izklicna cena (brez DDV): 3,108.000
SIT.
b) Ogled stanovanja dne 7. 4. 2005 od
10. do 11. ure.
6. Dvosobno stanovanje, v Ilirski Bistrici,
Rozmanova 13a/vhod 1, št. stan. 3 v I. nad.
(prazno), v izmeri 37,03 m2, parc. št. 1868,
ZKV 420, k.o. Ilirska Bistrica:
a) Izklicna cena (brez DDV): 3,108.000
SIT.
b) Ogled stanovanja dne 7. 4. 2005 od
10. do 11. ure.
7. Trisobno stanovanje v Ilirski Bistrici,
Rozmanova 13, št. stan. 6 v II. nad. (prazno), 145,49 m2, parc. št. 1868, ZKV 420, k.o.
Ilirska Bistrica:
a) Izklicna cena (brez DDV): 10,465.000
SIT.
b) Ogled stanovanja dne 7. 4. 2005 od
10.30 do 11.30.
8. Dvosobno stanovanje v Mariboru,
Aškerčeva ul. 3, št. 5 v pritličju (prazno) v
izmeri 70,51 m2, parc. št. 776, ZKV 387, k.o.
Maribor-Grad:
a) Izklicna cena (brez DDV) 6,762.000
SIT.
b) Ogled stanovanja dne 6. 4. 2005 od
11. do 12. ure.
9. Tri in pol sobno stanovanje v Mariboru,
Gosposvetska 39, št. stan. 31 v VII. nad., v
izmeri 90,60 m2 (prazno), parc. št. 1554, k.o.
Koroška vrata:
a) Izklicna cena: (brez DDV): 13,033.000
SIT.
b) Ogled stanovanja dne 6. 4. 2005 od
10. do 11. ure.
B) Objekti in zemljišča
1. Prodaja zemljišč v Ilirski Bistrici, k.o.
Trnovo:
a) Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 914/3, ki v naravi predstavlja njivo v izmeri 729 m2, njivo v izmeri 4279 m2, njivo
v izmeri 730 m2, travnik v izmeri 460 m2,
travnik v izmeri 386 m2, travnik v izmeri
228 m2, travnik v izmeri 542 m2, pašnik v
izmeri 27 m2, pot v izmeri 140 m2, dvorišče
v izmeri 143 m2, v skupni izmeri 7664 m2,
k.o. Trnovo:
– izklicna cena (brez DDV): 18,378.000
SIT.
b) Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 914/4, ki v naravi predstavlja travnik v izmeri 17 m2, travnik v izmeri 179 m2, pašnik
v izmeri 119 m2, pot v izmeri 22 m2 v skupni
izmeri 337 m2, k.o. Trnovo:
– izklicna cena (brez DDV): 809.000
SIT.
c) Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 914/5, ki v naravi predstavlja njivo v
izmeri 535 m2, njivo v izmeri 176 m2, njivo
v izmeri 535 m2, travnik v izmeri 1002 m2,
travnik v izmeri 213 m2, travnik v izmeri
1927 m2, pot v izmeri 95 m2, dvorišče v
izmeri 426 m2, v skupni izmeri 4909 m2,
k.o. Trnovo:
– izklicna cena (brez DDV): 11,772.000
SIT.
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d) Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 914/6, ki v naravi predstavlja travnik v
izmeri 1564 m2, travnik v izmeri 2360 m2,
travnik v izmeri 214 m2, pot v izmeri 94 m2,
dvorišče v izmeri 760 m2, v skupni izmeri
4992 m2, k.o. Trnovo:
– izklicna cena (brez DDV): 11,971.000
SIT.
e) Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 914/7, ki v naravi predstavlja njivo v izmeri 387 m2, njivo v izmeri 323 m2, travnik v
izmeri 9 m2, travnik v izmeri 2633 m2, travnik v izmeri 16 m2, travnik v izmeri 2478 m2,
travnik v izmeri 3 m2, pot v izmeri 23 m2,
dvorišče v izmeri 317 m2, vse v skupni izmeri 6189 m2, k.o. Trnovo:
– izklicna cena: (brez DDV): 14,841.000
SIT.
f) Nezazidano stavbno zemljišče parc. št.
914/8, ki v naravi predstavlja njivo v izmeri
775 m2, njivo v izmeri 15 m2, travnik v izmeri
5 m2, travnik v izmeri 2516 m2, travnik v izmeri 245 m2, travnik v izmeri 70 m2, travnik v
izmeri 228 m2, travnik v izmeri 66 m2, travnik
v izmeri 104 m2, travnik v izmeri 1093 m2,
travnik v izmeri 674 m2, pot v izmeri 78 m2,
pot v izmeri 25 m2, pot v izmeri 32 m2, pot v
izmeri 25 m2, neplodno v izmeri 1350 m2 v
skupni izmeri 7301 m2, k.o. Trnovo:
– izklicna cena (brez DDV): 17,508.000
SIT.
2. Bivša vojaška menza v nekdanji vojašnici Ribnica, parcela št. 935/63, poslovna
stavba v izmeri 805 m2, parc. št. 935/64,
dvorišče v izmeri 814 m2 in parc. št. 935/122
zelenica v izmeri 834 m2 ZKV 546, k.o. Ribnica:
a) ni v najemu,
b) izklicna cena (brez DDV) 18,142.000
SIT.
3. Poslovni prostor stanovanjskega bloka v Postojni, Notranjska 1/pritličje, ki zajema skupaj s kletjo 268 m2, ki leži na parc. št.
2419/5 in 3060 – ZKV 1900, k.o. Postojna:
a) ni v najemu,
b) izklicna cena: (brez DDV): 21,846.000
SIT.
4. Stražnica Mišček, zemljišče s parc.
št. 1626, 1632/1, 1632/3 in 1633/1 – nezazidano stavbno zemljišče, parc. št. 1627 in
1632/4 zazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 2111 m2, ZKV 460, k.o. Plave:
a) ni v najemu,
b) izklicna cena (brez DDV): 2,365.000
SIT.
5. Nezazidano stavbno zemljišče v Slovenski vasi parc. št. 2022 dvorišče v izmeri
465 m2 in 2023 dvorišče v izmeri 5007 m2
k.o. Nova vas, ZKV 1044:
a) izklicna cena: (brez DDV) 32,800.000
SIT.
IV. Ogled nepremičnin:
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-te ogledajo ob določenih terminih, ki
so navedeni ob stanovanjih, v zvezi z ogledi
stražnic in zemljišč, pa smo dosegljivi na
tel. 01/471-21-46 oziroma 031/244-147 ali
01/471-28-39 od 29. 3. 2005 do 6. 4. 2005
med 8. in 12. uro.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi
s prodajo nepremičnin smo dosegljivi od
29. 3. do 8. 4. 2005 na tel. 01/471-22-13,
med 12. in 15. uro, kontaktna oseba: Jasna
Jelen.
V. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnine in stroške
prepisa plača kupec.
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2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 500.000 SIT do 3,000.000 SIT za
100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.000 SIT za
200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 12,000.000 SIT naprej za 600.000
SIT.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic
18 19119-7141998-25000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od končane
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v
8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani
obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-25000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred začetkom javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence (pravne osebe, s.p.), staro največ
30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico, (ﬁzične osebe,
s.p. ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
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d) če se dražitelj ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po
izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo kakorkoli
razveljaviti.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija
lahko s soglasjem ministra za obrambo, postopek prodaje ustavi vse do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03. Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: dne
11. 4. 2005 ob 10. uri v sejni sobi št. 327 v
3. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z
nepremičninami Ministrstva za obrambo RS,
Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8103/05
Občina Bloke, Nova vas 4a, 1385 Nova
vas, na podlagi 6. člena statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 41/99 in 96/02), Sklepa 7. seje občinskega sveta občine Bloke z
dne 26. 2. 2004 in 10. seje občinskega sveta z dne 15. 12. 2004, ter v skladu z uredbo
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Bloke, Nova vas 4a,
1385 Nova vas, tel. 01/70-98-918, faks
01/70-98-840.
2. Predmet prodaje:
A – prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča, parc. št. 1/59, travnik v izmeri
722 m2, k.o. Nova vas, v novem naselju v
Novi vasi, namenjeno gradnji stanovanjske
hiše,
B – prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča, parc. št. 34/4 k.o. Strmca, travnik
4. r. v izmeri 848 m2, stanovanjska stavba
v izmeri 93 m2, gospodarsko poslopje v izmeri 101 m2 in dvorišča v izmeri 764 m2 v
naselju Zakraj, namenjeno gradnji stanovanjske hiše,
C – prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča, parc. št. 34/5 k.o. Strmca, travnik
7. r. v izmeri 1831 m2, v naselju Zakraj, namenjeno gradnji stanovanjske hiše,
D – prodaja nezazidanega stavbnega
zemljišča, parc. št. 32/11 k.o. Strmca, travnik v izmeri 993 m2, v naselju Zakraj, namenjeno gradnji stanovanjske hiše,
E – prodaja stavbišča, parc. št. 51/1.S
k.o. Zales, stavbišče v izmeri 277 m2, stara
šola pri Sveti Trojici in prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča, parc. št. 663/2 k.o.
Zales, njiva v izmeri 1429 m2.
3. Vrsta pravnega posla za vseh pet
predmetov prodaje iz 2. točke: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena za nepremičnine znaša:
A – za parc. št. 1/59 travnik v izmeri
722 m2, 2,600.000 SIT,
B – za parc. št. 34/4, travnik 4. r. v izmeri
848 m2, stanovanjska stavba v izmeri 93 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 101 m2 in
dvorišča v izmeri 764 m2, 6,000.000 SIT,
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C – za parc. št. 34/5, travnik v izmeri
1831 m2, 4,400.000 SIT,
D – za parc. št. 32/11, travnik v izmeri
993 m2, 2,400.000 SIT,
E – za parc. št. 51/1.S, stavbišče v izmeri 277 m2, in parc. št. 663/2, njiva v izmeri
1429 m2, 7,000.000 SIT.
V ceno nepremičnin ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
Najnižji znesek višanja je 100.000 SIT.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku
8 dni od dneva podpisa prodajne pogodbe, na transakcijski račun Občine Bloke št.
01350-0100002737.
6. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina prodajne pogodbe za vse
predmete prodaje pod 2. točko. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
ne plača kupnine v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v sredo, 20. aprila 2005, sejni sobi Občine Bloke, Nova vas 4a, in sicer:
– pod 2 A ob 12. uri,
– pod 2 B ob 12.30,
– pod 2 C ob 13. uri,
– pod 2 D ob 13.30,
– pod 2 E ob 14. uri.
8. Dražitelji morajo pred pričetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
potrebno nakazati na transakcijski račun
Občine Bloke št. 01350-0100002737, sklic
00 200405 (za vse predmete prodaje pod
2. točko).
9. Plačana kavcija bo uspelemu dražitelju vračunana v ceno, neuspelim dražiteljem
pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od
dneva izvedbe javne dražbe.
10. Dodatne informacije v zvezi z nepremičninami dobijo interesenti na Občini Bloke, tel. 01/70-98-918, ogled lokacij je možen
po predhodnem dogovoru.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Bloke lahko s soglasjem župana Občine Bloke ustavi postopek do sklenitve pravnega posla.
12. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji in ﬁzične osebe, ki so
državljani RS.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico oziroma potni list (ﬁzične osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali ﬁzično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej te točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšim dražiteljem se sklene pogodba najkasneje v 15 delavnih dneh
po končani dražbi.
Če dražitelj po svoji krivdi pogodbe ne
podpiše v postavljenem roku se šteje, da

je odstopil od nakupa, Občina Bloke zadrži
njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji:
– nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno – kupljeno. Vse stroške s prenosom lastništva (davek, stroške notarske
storitve, takse za vpis v zemljiško knjigo
nosi kupec,
– pri nepremičnini parc. št. 51/1.S, stavbišče v izmeri 277 m2, si pridržuje Občina
Bloke pravico vpisa služnostne pravice v
zemljiško knjigo za prostor v pritličju za potrebe volitev in prireditev,
– nepremičnine se prodajajo po vrstnem
redu, kot so navedene pod 2. točko,
– dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
– prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli javni dražbi.
Občina Bloke
Št. 032-10/05
Ob-8276/05
Občina Tišina, Tišina 4, 9251 Tišina, na
podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) ter
sklepom Občinskega sveta občine Tišina, z
dne 13. 6. 2003 objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I.Predmet prodaje:
1. Prodajajo se nezazidana stavbna
zemljišča, in sicer:
– parc. št. 1396/6, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 8 88 m2, izklicna cena brez DDV je
1,384.508 SIT;
– parc. št. 1396/7, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 8 33 m2, izklicna cena brez DDV je
1,298.756 SIT;
– parc. št. 1396/10, k.o. Murski Črnci, v
izmeri 8 01 m2, izklicna cena brez DDV je
1,248.864 SIT;
– parc. št. 1051 k.o. Borejci, v izmeri
539 m2, izklicna cena brez DDV je 840.372
SIT,
– parc. št. 326 k.o. Vanča Vas, v izmeri
333 m2, izklicna cena brez DDV je 519.191
SIT.
II. Pogoji in pravila prodaje:
2. Nepremičnine se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«.
V ceno ni vračunan komunalni prispevek, ki ga je potrebno plačati pred pričetkom
gradnje in davek na dodano vrednost.
Davek na dodano vrednost, druge dajatve, stroški notarja in stroški v zvezi s prenosom lastništva plača kupec.
3. Kriteriji za dvigovanje cene
Dražitelj lahko dviguje izklicno ceno za
večkratnik zneska 20.000 SIT.
4. Višina varščine
Pred javno dražbo mora dražitelj plačati
varščino v višini 125.000 SIT za posamezno
zemljišče, ki ga bo dražil, na račun Občine
Tišina – proračun št. 01210-0100011634, z
navedbo »Varščina za javno dražbo« z navedbo parcelna št. zemljišča. Vplačana varščina se dražitelju, ki uspe (kupcu), všteje
v kupnino, drugim dražiteljem, ki na dražbi
ne uspejo, se varščina vrne v roku 10 dni
brez obresti.
5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba o
prodaji nepremičnine se sklene najpozneje
v 30 dneh po zaključku dražbe. Če kupec ne
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zadrži njegovo varščino.
6. Način in rok plačila kupnine
Kupec je kupnino dolžan plačati v 8 dneh
od podpisa pogodbe v notarski obliki. V primeru obročnega odplačila pa mora pred
sklenitvijo pogodbe plačati vsaj 50% kupnine in za zavarovanje kupnine predložiti
nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv.
Preostanek kupnine mora poravnati v mesečnih obrokih najpozneje do 30. 11. 2005.
Izročitev nepremičnine in prenos lastništva
se opravi po celotnem plačilu kupnine in
stroškov. Če kupec odstopi od pridobitve
nepremičnine in ne sklene pogodbe, zapade
varščina v korist Občine Tišina.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelj mora najpozneje do petka, 8. 4.
2005, do 14. ure na sedež Občinske uprave
občina Tišina, Tišina 4, prijaviti svojo udeležbo in predložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o plačani varščini in priložiti
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine,
– matično, davčno in telefonsko številko,
– dražitelji – ﬁzične osebe: fotokopijo
identiﬁkacijskega dokumenta,
– dražitelji – pravne osebe: izpisek iz
sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni.
Dražitelji morajo na dan dražbe pred njenim pričetkom predložiti:
– ﬁzične osebe: osebni ali katerikoli drugi
identiﬁkacijski dokument,
– pravne osebe ali pooblaščenci ﬁzičnih
oseb: pisno notarsko overjeno pooblastilo.
8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se bo izvajala v skladu
z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03).
9. Datum, čas in kraj javne dražbe
Javna dražba bo potekala v sredo, 13. 4.
2005, ob 15.30, v sejni sobi, na sedežu Občinske uprave občine Tišina, Tišina 4, 9251
Tišina.
10. Občina Tišina na podlagi javne dražbe ni zavezana skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
11. Podrobnejše informacije o nepremičninah, o morebitnem ogledu nepremičnin in
pravilih dražbe so na voljo na sedežu Občinske uprave občine Tišina, na Tišini 4, ali
na tel. 02/53-91-710.
Občina Tišina
Št. 46

Ob-8285/05
Javna dražba premičnin

Naročnik: Republika Slovenija, Upravna
enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
I. Predmet prodaje: osebni avto Renault
Clio 1.2 RN, NM 30-00D, letnik 1995, 77.840
prevoženih km; izklicna cena: 305.000 SIT.
II. Ogled premičnin: za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom avtomobila lahko pokličete vsak delovni dan na
tel. 07/34-82-250.
III. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Osebni avto se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet premičnin in stroške prepisa plača kupec.
2. Kriterij dvigovanja izklicne cene: najnižji znesek višanja: 10.000 SIT.

Št.

3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 15 dni po opravljeni javni dražbi.
5. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne
cene na vplačilni račun proračuna Republike
Slovenije 01100-6300109972 s sklicem po
modelu 18 62537-7201001-46120305. Po
opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na
javni dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku
15 dni brez obresti.
6. Način in rok plačila: najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na vplačilni račun proračuna Republike Slovenije
01100-6300109972 s sklicem po modelu
18 62537-7201001-46120305.
Položena
kavcija se všteje v kupnino. Plačilo celotne
kupnine v roku 8 dni od podpisa pogodbe je
bistvena sestavina pravnega posla.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji morajo najkasneje 1 uro pred
začetkom javne dražbe prijaviti svojo udeležbo (sicer bodo izločeni iz javne dražbe)
in predložiti kopije naslednjih dokumentov
(originale na vpogled ob prijavi):
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko računa (št. banke in št. računa) za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba),
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne osebe),
– pisno notarsko overjeno pooblastilo v
primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo na dražbi pooblasti drugo ﬁzično ali
pravno osebo,
– osebni dokument opremljen s fotograﬁjo, ki ga je izdal državni organ,
– davčno, matično in telefonsko številko.
8. Pravila javne dražbe
Javna dražba se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03). Nadzor
nad izvedbo javne dražbe izvaja pristojna
komisija.
Vlada ali pristojna komisija lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini
izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
9. Datum, čas in kraj javne dražbe: javna dražba bo v torek, 12. 4. 2005 ob 10.
uri. Sam potek javne dražbe se bo odvijal v
prostorih Upravne enote Trebnje, Goliev trg
5, soba št. 42, III. nadstropje.
Upravna enota Trebnje

Razpisi delovnih
mest
Št. 10200-03/2005
Ob-8071/05
Na podlagi prvega odstavka 109. člena
in v skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 in 23/05) Občina Moravče objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi Občine Moravče.
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Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo upravne 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 aleneje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v četrti in peti točki
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat predložil pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas enega leta v prostorih Občinske uprave občine Moravče.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4,
1250 Moravče, v roku 8 dni od dne objave
v Uradnem listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije.
Kandidati oziroma kandidatke bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročem sklep, da niso
izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta s polnim
delovnim časom.
Informacije lahko dobite vsak delovni
dan, tel. 01/723-10-98, Nevenka Zaviršek,
v času od 8. do 11.ure.
Občina Moravče
Št. 101-02-37/2005
Ob-8074/05
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), Občina Krško,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
oddelku za urejanje prostora in varstvo
okolja.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba gradbene, geodetske, geografske ali
druge ustrezne smeri;
– aktivno obvladovanje uradnega jezika;

Stran

2364 /

Št.

30-31 / 25. 3. 2005

– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– vozniški izpit B kategorije.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da 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;
– fotokopijo vozniškega dovoljenja.
Potrdili iz tretje in četrte alinee prejšnjega
odstavka, ob prijavi lahko nadomesti izjava
kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja
navedenega v tretji alinei prejšnjega odstavka. Potrdili bo izbrani kandidat moral predložiti pred sklenitvijo delovnega razmerja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
o izpolnjevanju pogojev na naslov: Občina
Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško,
v zaprti ovojnici, z označbo »Javni natečaj
pripravnika – ne odpiraj«, in sicer v roku 8
dni od dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije oziroma od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Izbirni postopek se opravi s
kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil
izpolnjujejo natečajne pogoje, ki bodo začeli prvič opravljati delo in še nimajo opravljenega predpisanega strokovnega izpita.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 8 dni po opravljenem natečajnem postopku. O izbiri bo izdana upravna odločba,
ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat se bo
usposabljal na sedežu Občine Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško.
O izvedbi javnega natečaja daje informacije Tatjana Koštomaj, tel. 07/498-13-31.
Občina Krško
Št. 110-19/2005-1
Ob-8104/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Nova Gorica, objavlja v skladu z 58. členom
in drugim odstavkom 70. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
in 23/05) javni natečaj za delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo strokovnega upravnega izpita iz javne
uprave v Oddelku za upravne notranje
zadeve.
Poleg splošnih pogojev, določenih s
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
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– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo srednjo izobrazbo – poslovni tehnik;
– 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;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo spričevala o zaključnem izpitu,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Nova Gorica, Trg E.
Kardelja 1, Nova Gorica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili v ovojnici z označbo »javni natečaj« na
naslov: Upravna enota Nova Gorica, Trg
E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, in sicer v
roku 8 dni od dne te objave.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave.
O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa
bo izdan poseben sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določena čas – 8 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
na tel. 05/33-06-121.
Upravna enota Nova Gorica
Št. 22-3/2005
Ob-8105/05
Svet Šole za ravnatelje razpisuje delovno mesto:
direktorja Šole za ravnatelje.
Za direktorja šole je lahko imenovan kdor
izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo in opravljen magisterij,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj
na področju vzgoje in izobraževanja,
– ima najmanj štiri leta delovnih izkušenj
na vodstvenih mestih,
– obvlada najmanj en tuj jezik,
– v postopku razpisa predloži svojo zamisel razvoja in delovanja šole.
Kandidati bodo obveščeni o izboru v zakonitem roku.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
4 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: Šola
za ravnatelje, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, s pripisom »Za razpis«.
Šola za ravnatelje Ljubljana
Št. 85
Ob-8106/05
Javne naprave, javno podjetje, d.o.o.,
Celje, razpisuje na osnovi sklepa nadzor-

nega sveta z dne 3. 3. 2005, prosto delovno mesto:
direktorja.
Kandidat mora poleg splošnih, z Zakonom o gospodarskih družbah določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima višjo ali visoko izobrazbo tehnične, organizacijske ali ekonomske smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
na področju vodenja gospodarskih družb,
– da ima sposobnost za delo z ljudmi,
organiziranje in vodenje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev s kratkim življenjepisom naj
kandidati pošljejo na naslov: Javne naprave,
d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, v roku
8 dni od objave s pripisom »za razpisno komisijo – ne odpiraj«.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
4 let. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 8
dneh po dokončni odločitvi o izbiri.
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.,
Celje
Št. 122-5/2005-1
Ob-8107/05
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta:
direktor inšpekcije za okolje in naravo
(1 delovno mesto v Ljubljani).
Delo na uradniškem delovnem mestu se
lahko opravlja v nazivih inšpektor – svetnik, inšpektor – višji svetnik. Javni uslužbenec bo naloge opravljal v nazivu inšpektor
– svetnik.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj univerzitetna izobrazba biotehnične (univerzitetni diplomirani biolog),
kemijske (univerzitetni diplomirani inženir
kemijske tehnologije) ali pravne smeri,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje slovenskega jezika.
Kandidati morajo vlogi priložiti naslednja
dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Za delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenih predpisanih izpitov, pod pogojem, da najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv opravijo ustrezen
manjkajoči izpit.
Kandidati morajo imeti najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju za katerega kandidirajo oziroma 5 let delovnih izkušenj na
drugih delovnih mestih v javnem ali zasebnem
sektorju, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili. Prednost bodo
imeli kandidati s 3 leti delovnih izkušenj na področju za katerega kandidirajo.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v
izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
kandidatov na podlagi podane vloge, dokazil in ustnega razgovora. V razgovoru bo
natečajna komisija presojala:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– poznavanje področja dela,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Kandidati morajo izkazati znanje angleškega jezika z ustreznim dokazilom oziroma
potrdilom o znanju angleškega jezika.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili v osmih dneh
po objavi na naslov: Ministrstvo za okolje in
prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za
okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000
Ljubljana.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne informacije se lahko pridobijo na tel.
01/420-44-84.
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Ob-8108/05
Svet zavoda Mariborske razvojne agencije objavlja v skladu z določili Akta o ustanovitvi in drugimi internimi akti razpis za
delovno mesto:
direktor zavoda.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazbe tehnične, ekonomske ali družboslovne smeri,
– znanje angleškega in nemškega jezika, od tega aktivno znanje enega od navedenih,
– da je državljan/ka Republike Slovenije,
– računalniška pismenost,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj, od
tega 5 let na vodstvenih delovnih mestih,
– ne sme se kot družabnik družbe z
omejeno odgovornostjo ali osebne družbe
ukvarjati z dejavnostjo, ki je v konkurenčnem razmerju z dejavnostjo zavoda,
– ob prijavi na razpis mora kandidat/ka
predložiti tudi predlog razvoja dejavnosti zavoda za mandatno obdobje.
Mandatna doba: 5 let.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisne prijave z življenjepisom, opisom
dosedanjega dela in z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev posredujte na sedež
zavoda Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, v
roku 8 dni po objavi.
Opis dejavnost zavoda, ki lahko služi kot
podlaga za pripravo predloga razvoja, najdete na spletni strani www.mra.si.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 15
dneh po sklepu pristojnega organa.
Mariborska razvojna agencija, p.o.
Št. 102-04-68/03
Ob-8128/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02, 2/04 in 23/05), Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Občinski upravi mestne občine Ptuj.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
pravniki;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom in opisom morebitnih dosedanjih delovnih izkušenj ter
dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da 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.
Od kandidatov pričakujemo tudi usposobljenost za delo z osebnim računalnikom
ter znanje enega tujega jezika (angleščina,
nemščina, francoščina).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Občinske uprave Mestne občine Ptuj,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od dneva objave v
Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Upoštevali bomo samo prijave, katerim
bodo predložena vsa dokazila.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je pristojen Martin Kukovič, tel.
02/748-29- 82.
Mestna občina Ptuj
Ob-8129/05
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39, razpisuje mesto
1. vodje odseka za ﬁzikalno in organsko kemijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliograﬁjo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidat bo moral predstaviti
Znanstvenemu svetu Instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
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Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan“
Ob-8130/05
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39, razpisuje mesto:
1. vodje ﬁnančno računovodske službe.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka izobrazba,
– strokovne, vodstvene in organizacijske
sposobnosti,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, 1001 Ljubljana, p.p.
3000.
Inštitut “Jožef Stefan“
Št. 633/05
Ob-8214/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
diplomat 3. ranga – naziv ataše.
Za navedeno delovno mesto je kraj
opravljanja dela Prešernova 25, Ljubljana.
Zaposlitev je za nedoločen čas s polnim
delovnim časom s 3-mesečnim poskusnim
delom.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazbe pravne smeri;
– 8 mesecev delovnih izkušenj s področja mednarodnih odnosov;
– aktivno znanje dveh tujih jezikov (zaželeno znanje angleškega in italijanskega
jezika);
– usposobljenost za delo z računalniškimi urejevalniki besedil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
dobrim poznavanjem področja mednarodnega prava.
Kandidati morajo svoji vlogi z življenjepisom v predpisani obliki (na voljo na uradni
spletni strani ministrstva) z opisom delovnih
izkušenj, priložiti fotokopijo delovne knjižice
ali dokazilo, iz katerega je razvidno delovno
razmerje pri tujem delodajalcu (na primer
v institucijah EU), dokazilo o univerzitetni
izobrazbi, dokazila o aktivnem znanju tujih
jezikov (kar se dokazuje s certiﬁkatom o aktivnem znanju tujih jezikov ali z dokazilom,
da se je kandidat/ka šolal/a v tujem jeziku (pridobil/a stopnjo izobrazbe – osnovno,
srednjo, do- ali podiplomsko – v državi, v
kateri je to materin jezik) ali dokazilom, da
je 6 mesecev ali več opravljal/a dela visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku) ter
dokazila o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidati/-ke morajo poleg navedenih
dokazil, priložiti dokazila o splošnih pogojih za zasedbo delovnega mesta: dokazilo
o državljanstvu RS, pisno izjavo, da zoper
kandidata ni bil uveden kazenski postopek
za naklepno storjeno dejanje, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
Rok za vlaganje prijav je 15 dni od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova
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25, Ljubljana, z navedbo delovnega mesta,
za katerega se kandidat/-ka poteguje in z
označbo »Javni natečaj za zasedbo delovnih mest«.
Kandidati/-ke bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu/-ki bo izdana upravna odločba,
drugim pa bo vročen sklep, da niso izbrani. Z izbranim kandidatom/-ko bomo po dokončnosti odločbe o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za nedoločen čas, s trimesečnim
poskusnim delom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-20-72.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 065-1/2005
Ob-8215/05
Svet Centra za socialno delo Sevnica
razpisuje prosta dela in naloge
direktorja.
Razpisni pogoji:
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
določenih z Zakonom o socialnem varstvu
in s statutom Centra, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– ima končano visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom
Zakona o socialnem varstvu ter 5 let delovnih izkušenj ali
– ima končano višjo strokovno izobrazbo
iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu ter
20 let delovnih izkušenj, do tega najmanj 5
let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih
na področju socialnega varstva in
– ima opravljen strokovni izpit po Zakonu
o socialnem varstvu.
Dokazilom o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati priložiti svoj življenjepis in programske smernice za delo Centra za socialno delo v naslednjem obdobju. Pričetek
dela 1. 8. 2005.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let.
Kandidati naj vloge s priloženimi dokazili
pošljejo v roku 15 dni po objavi razpisa na
naslov: Center za socialno delo Sevnica,
Trg svobode 9, 8190 Sevnica, z oznako: »za
razpisno komisijo«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni po objavi razpisa.
Center za socialno delo Sevnica
Su 010603/2005
Ob-8216/05
Okrajno sodišče v Velenju, Prešernova
1, 3320 Velenje, objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec) – eno prosto delovno mesto.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu: višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– zaželene izkušnje z delom v pravosodju.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrajno
sodišče v Velenju, Izvršilni oddelek, Prešernova 1, Velenje.
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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 morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi 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 (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kakšnega kaznivega dejanja (izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazila o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče v
Velenju, Prešernova 1, 3320 Velenje.
Kandidati bodo o rezultatih javnega natečaja pisno obveščeni v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Velenju ali po tel.
03/898-59-54.
Okrajno sodišče v Velenju
Št. 58/2005
Ob-8229/05
Osnovna šola Nazarje, Zadrečka cesta
37, 3331 Nazarje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53.
in 145. členom ZOFI (Ur. l. RS, št. 115/03,
z dne 24. 11. 2003 – uradno prečiščeno
besedilo).
Izbrani kandidat bo imenovan za pet let.
Predvideni začetek dela je 1. 7. 2005,
oziroma skladno s sklepom o imenovanju in
soglasjem ministra.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj, s kratkim življenjepisom ter
programom oziroma vizijo razvoja ter dela
šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v osmih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Nazarje,
Zadrečka cesta 37, 3331 Nazarje, s pripisom za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Osnovna šola Nazarje
Št. 114-03/05
Ob-8232/05
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 23/05),
generalna direktorica Veterinarske uprave
Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
uradnega(e) veterinarja(ke) – inšpektorja(ice) v Veterinarski upravi RS v Notranji veterinarski inšpekciji, Območni
urad Postojna, Oddelek za zdravstveno
varstvo in zaščito živali.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, mo-

rajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
veterinarske smeri;
– imeti morajo 5 let delovnih izkušenj (za
naziv inšpektor III) oziroma 8 let delovnih izkušenj (za naziv inšpektor II) oziroma 11 let
delovnih izkušenj (za naziv inšpektor I);
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– potrebno je osnovno znanje enega tujega jezika;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– imeti morajo opravljen izpit iz javne
uprave;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– imeti morajo veterinarsko licenco po
Zakonu o veterinarstvu.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati(ke) priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o veterinarski licenci;
– fotokopijo potrdila o znanju enega tujega jezika;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja;
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz javne uprave;
– 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.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv. V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem
nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana
oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, vendar mora opraviti izpit
za inšpektorja v roku enega leta od dneva
imenovanja za inšpektorja.
Nazivi, v katerih se lahko opravlja delo
na tem delovnem mestu, so: inšpektor III,
inšpektor II in inšpektor I. Izbrani(a) kandidat(ka) bo delo opravljal(a) v Veterinarski
upravi Republike Slovenije, Notranja veterinarska inšpekcija, Območni urad Postojna,
na naslovu Kolodvorska ulica 5a, 6230 Postojna, oziroma v drugih uradnih prostorih,
kjer Območni urad Postojna opravlja svoje
naloge.
Kandidati(ke) pošljejo pisne prijave z dokazili – v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in z navedbo delovnega mesta – na
naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana, in sicer
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v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati(ke)
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu(i) kandidatu(ki), drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim(o) kandidatom(ko) sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Informacije dobite na tel. 01/300-13-23
(Tina Kump).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Veterinarska uprava RS
Št. 111-02-25-26/2005-01072-04 Ob-8254/05

V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo
za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo dveh prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS:
na Davčnem uradu Celje
1. svetovalec v oddelku za pravne naloge.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih svetovalec II ali svetovalec I.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
na Davčnem uradu Maribor, Izpostava
Maribor.
2. referent za davčno kontrolo v referatu za kontrolo, odmero in obračun
davkov in drugih dajatev.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih referent IV, referent III ali referent II.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranima javnima uslužbencema bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto
pod št. 2.
Kandidati/ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo:
– pod št. 1: DU Celje, Ljubljanska cesta
1/a, 3000 Celje,

Št.

– pod št. 2: DU Maribor, Izpostava Maribor, Cafova ulica 7, 2000 Maribor.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja se lahko obrnete na naslednje
osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Staša Jančič, 03/423-61-72,
– pod št. 2: Helena Falež, 02/235-20-02.
Davčna uprava RS
Ob-8274/05
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 – ZDT in
2/04 – ZDSS) Služba Vlade RS za evropske
zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Sektorju za razvrščanje, objavo
in spremljanje harmonizacije.
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Šubičeva 11.
II. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni;
– francoski jezik morajo obvladati na višji
ravni.
III. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– z izobrazbo pravne smeri;
– ki so se dodatno izobraževali/e na področju prava EU;
– z znanjem drugih jezikov držav članic
EU;
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
IV. Kandidati/ke morajo priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS,
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– fotokopijo potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diploma, pridobljena v
RS ali nostriﬁcirana tuja diploma),
– življenjepis z dokazili iz katerih so razvidna znanja in sposobnosti iz točke II (znanje angleškega jezika in znanje francoskega
jezika) in točke III.
V. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve,
Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo: »Javni

30-31 / 25. 3. 2005 /

Stran

2367

natečaj za zasedbo delovnega mesta pripravnik v Sektorju za razvrščanje, objavo in
spremljanje harmonizacije«.
VI. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata.
O izbiri na razpisano delovno mesto bo izbranemu/i kandidatu/ki izdana upravna odločba, drugim kandidatom/kam pa bo vročen
sklep, da niso bili izbrani/e. Z izbranim/o
kandidatom/ko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za
določen čas 10 mesecev s polnim delovnim
časom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delavni dan od 10. do 11. ure
na tel. 01/478-24-83.
Služba Vlade Republike Slovenije
za evropske zadeve
Št. 10203-1/2005
Ob-8275/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02) župan
Občine Dobrepolje objavlja javni natečaj za
zaposlitev na uradniško delovno mesto
»svetovalec I, II ali III« za področje
urejanja prostora in premoženja ter vodenje investicij.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani inženirji krajinske arhitekture (VII),
– imeti morajo najmanj 6 mesecev izkušenj na enakem ali podobnem delu,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– aktivno morajo obvladati angleški jezik,
– pasivno morajo obvladati nemški, francoski in italijanski jezik,
– opravljen morajo imeti državni izpit iz
javne uprave,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– poznati morajo delo z računalnikom
(delo z urejevalnikom besedil, preglednicami, bazami in operacijskimi sistemi, GIS in
CAD programi) in
– imeti morajo vozniški izpit B kategorije.
V naziv se lahko izjemoma imenuje posameznik, ki nima opravljenega državnega
izpita iz javne uprave, pod pogojem, da ga
opravi najkasneje v enem letu, sicer se imenovanje v naziv razveljavi.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome, potrdila o državljanstvu ter fotokopijo vozniškega izpita in
dokazila o znanju tujih jezikov,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje in
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča,
da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal nedoločen čas. Delo bo opravljal v občin-
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ski upravi Občine Dobrepolje, Videm 35,
s polnim delovnim časom. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s poznavanjem
območja občine Dobrepolje ter posebnosti
tega območja.
Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh
od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije na naslov: Občina Dobrepolje, Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
zakonitem roku. O izbiri bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani. Po dokončnosti odločbe
o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena
pogodba o zaposlitvi.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite na tel. 01/786-70-10.
Občina Dobrepolje
Ob-8379/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 110/02),
objavlja Mestna občina Maribor javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v
Mestni upravi
»svetovalec« na Zavodu za prostorsko načrtovanje, Grajska ulica 7, 2000
Maribor.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih: svetovalec III, svetovalec II ali svetovalec I.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba arhitekturne,
geografske ali krajinske smeri,
– najmanj osem mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
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– 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.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s štiri mesečnim
poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
Zavodu za prostorsko načrtovanje, Grajska
ulica 7, Maribor.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/kandidatke pošljejo
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
Rok za prijavo je osem dni od dneva objave
javnega natečaja. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Morebitne dodatne informacije dobite na tel.
02/220-10-00 pri Nini Hernah, oziroma na
elektronskem naslovu nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 58/2005
Ob-8380/05
Računsko sodišče Republike Slovenije
razpisuje v skladu s 14. členom Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01, v
nadaljevanju: ZRacS-1) prosto mesto
vrhovnega državnega revizorja.
Za vrhovnega državnega revizorja je
lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima ustrezna strokovna znanja, in
sicer:
– znanstveni naslov in ustrezne izkušnje ali
– univerzitetno izobrazbo in naziv preizkušeni državni revizor po ZRacS-1 oziroma naziv pooblaščeni revizor po Zakonu o
revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01);
– da obvlada vsaj en svetovni jezik.
Vrhovni državni revizor je funkcionar računskega sodišča. Izbrani kandidat bo imenovan za devet let.
O izidu bodo kandidati obveščeni v 30
dneh po objavi razpisa.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošljejo v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Računsko sodišče Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana, s pripisom »za
razpis VDR«.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Št. 112-11/2005/1-0023048
Ob-8394/05
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, 110/02
– ZDT-B, 70/02 – ZDSS-1 in 23/05 – ZJU-A)
ter v skladu z 20. in 22. členom Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 22/04), objavlja
prosto delovno mesto:

višji letalski nadzornik – višji svetovalec v sektorju za varovanje, olajšave,
iskanje in reševanje ter prevoz nevarnega blaga (delovno mesto šifra 47).
Delovno mesto višji letalski nadzornik –
višji svetovalec je uradniško delovno mesto,
ki se lahko opravlja v nazivih višji letalski
nadzornik – višji svetovalec III, višji letalski
nadzornik – višji svetovalec II ali višji letalski
nadzornik – višji svetovalec I. Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu višji letalski nadzornik
– višji svetovalec III.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba elektrotehnične smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje računalniških programov s področja dela;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit s področja letalstva;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto, navedeni izpit opravile najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
V skladu s prvo alineo 39. člena 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), lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati,
ki nimajo opravljenega strokovnega izpita s
področja letalstva, pod pogojem, da bodo v
primeru izbora na delovno mesto, navedeni
izpit opravili v roku dveh let od razporeditve
na delovno mesto.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v skladu z drugo alineo
39. člena Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu
za promet, Upravi RS za civilno letalstvo,
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;
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– fotokopijo potrdila o trenutni izobrazbi
in fotokopijo potrdila o doseženi eno stopnjo
nižji izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje;
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– fotokopijo potrdila o 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 sedmi in osmi točki
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdili bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil priloženih k prijavi, na podlagi razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja,
kolikor bo to potrebno. Prednost pri izbiri
bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami
in poznavanjem dela na področju letalstva,
predvsem pa tisti, ki imajo dovoljenje letalskega inženirja tehnične priprave.
Izbirni postopek se bo opravil s kandidati,
ki bodo na podlagi predloženih dokazil izpolnjevali natečajne pogoje. Kandidati, ki bodo
poslali formalno nepopolne prijave, 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
112-11/2005/1-0023048«. 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 tega javnega natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva objave tega javnega natečaja. 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-8397/05
Ministrstvo za gospodarstvo Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za zaposlitev

Št.

pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Projektni enoti za evropski sklad za regionalni razvoj.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani geograf – regionalno planerska smer.
Želena znanja:
– znanje računalniških programov s področja dela;
– znanje angleškega in nemškega jezika.
Poleg splošnih pogojev, ki jih ureja zakon
o delovnih razmerjih, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljani Republike Slovenije;
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in ne sme biti obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom mora kandidat
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– 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, 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;
– izjavo o znanju računalniških programov (ArcGIS, ORACLE) in poznavanju
strukturnih skladov.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem področja strukturnih skladov
in javnih naročil ter z znanjem računalniških programov s področja dela (ArcGIS,
ORACLE).
Potrdili o nekaznovanju in nesproženem
kazenskem postopku lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter da ni v kazenskem postopku zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Potrdili Ministrstva
za pravosodje in krajevno pristojnega sodišča bo izbrani kandidat moral predložiti pred
sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Ministrstva za gospodarstvo, v Ljubljani, Kotnikova 5.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo,
Ljubljana, Kotnikova 5 v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu RS in objave na
Zavodu za zaposlovanje. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 01/478-32-80.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-8400/05
Na podlagi 21. člena Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada RS kot javnega
sklada (Ur. l. RS, št. 96/00, 8/04 in 80/04)
in sklepa Vlade RS, št. 118-32/2005 z dne
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3. 3. 2005, nadzorni svet Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada,
razpisuje delovno mesto
člana/članice uprave Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba,
– najmanj deset let delovnih izkušenj,
– ni niti sam/sama niti ožji sorodnik lastnik/lastnica ali solastnik/solastnica podjetja
registriranega za gradnjo ali prodajo stanovanj oziroma za kakršnekoli ﬁnančne ali
nepremičninske storitve,
– ni bil/bila pravnomočno nepogojno obsojen/obsojena na kazen zapora več kot
treh mesecev, če še ni izbrisana.
Mandat traja 4 leta.
Od kandidatov pričakujemo, da bodo k
vlogi priložili tudi vizijo delovanja in operacionalizacijo programskih usmeritev Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
javnega sklada za obdobje štirih let. Zainteresirani kandidati lahko Programa dela
dvignejo na sedežu Sklada.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite na naslov: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta
31, Ljubljana – s pripisom – član/članica
uprave – ne odpiraj, v 15 dneh po objavi.
Kandidate/kandidatke bomo o izboru obvestili v 30 dneh po izteku prijavnega roka.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad

Druge objave
Št. 26/2005
Ob-8255/05
Na podlagi določil Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/05)
objavlja Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino
javni poziv
za oddajo vlog za soﬁnanciranje
izvajalcev dejavnosti informiranja in
svetovanja za mlade v letu 2005
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS
za mladino, p.p. 1711, 1001 Ljubljana.
2. Predmet in namen javnega poziva
Predmet javnega poziva je soﬁnanciranje:
A) izvajalca in koordinatorja dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade v letu
2005 na nacionalni ravni,
B) izvajalcev programa mrež s področja
informiranja in svetovanja za mlade v letu
2005 na regionalni ravni,
C) izvajalcev programa mrež s področja
informiranja in svetovanja za mlade v letu
2005 na lokalni ravni.
Namen javnega poziva je izbrati in soﬁnancirati izvajalca in koordinatorja informiranja in svetovanja za mlade na nacionalnem
nivoju, ki mora zagotoviti ustrezen koncept
nadaljnjega razvoja dejavnosti informiranja in
svetovanja za mlade v Republiki Sloveniji.
Namen javnega poziva je tudi soﬁnanciranje izvajalcev programa mrež s področja
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informiranja in svetovanja za mlade na regionalnem in lokalnem nivoju, ki izpolnjujejo
pogoje iz tega poziva, in ki morajo zagotoviti nadaljnji razvoj in večjo prepoznavnost dejavnosti informiranja in svetovanja
na regionalnem in lokalnem nivoju, razvoj
mrež informativnih centrov in info točk ter
kvaliteto dela informativnih centrov in točk
znotraj mrež.
Predmet tega poziva ne morejo biti programi ali programske aktivnosti s področja
informiranja in svetovanja za mlade za katere
je vlagatelj že pridobil sredstva soﬁnanciranja
na drugih javnih razpisih oziroma pozivih Urada RS za mladino objavljenih v letu 2005.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni poziv
Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati
vsak vlagatelj:
a) na ta poziv se lahko prijavi organizacija s statusom pravne osebe, registrirane
v RS, ki je nevladna, prostovoljna in neproﬁtna in ki ni ustanovljena po Zakonu o političnih strankah (Ur. l. RS, št. 62/94, 13/98,
1/99, 24/99, 70/00, 51/02 in 94/02), po Zakonu o skupnosti študentov (Ur. l. RS 38/94)
ter po Zakonu o pravnem položaju verskih
skupnosti v Socialistični republiki Sloveniji
(Ur. l. SRS, št. 15/76, 42/86, 5/90 in Ur. l.
RS, št. 17/91-I, 10/91, 22/91, 13/93, 66/93,
29/95 in 59/02);
b) vlagatelj mora zagotavljati redno izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja
za mlade;
c) vlagatelj mora delovati v skladu s temeljnimi načeli informiranja in svetovanja za
mlade, ki jih opredeljuje Evropska listina o
informiranju in svetovanju za mlade;
d) vlagatelj mora razpolagati s primernimi delovnimi prostori;
e) vlagatelj mora imeti aktivno spletno
stran;
f) vlagatelj mora razpolagati s primerno
tehnično opremo, namenjeno informiranju
in svetovanju za mlade;
g) vlagatelj mora razpolagati s primernimi kadri za izvajanje dejavnosti informiranja
in svetovanja za mlade;
h) vlagatelj mora za izvajanje dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade zagotoviti najmanj 20% sredstev iz nekomercialnih
in drugih virov;
i) posamezna vloga na javni poziv mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Urada
RS za mladino);
j) vlagatelj mora izdelati pregledno, realno in ekonomično ﬁnančno konstrukcijo;
k) vlagatelj mora imeti poravnane vse
pogodbene obveznosti do naročnika;
l) vlagatelj mora s podpisom izjave na
razpisnem obrazcu soglašati s preverjanjem
namenske porabe proračunskih sredstev,
odobrenih na podlagi tega javnega poziva,
in sicer s strani pooblaščenih oseb naročnika.
Dodatni pogoji za soﬁnanciranje izvajalca dejavnosti informiranja in svetovanja za
mlade na nacionalni ravni:
a) vlagatelj mora izvajati celovito dejavnost informiranja in svetovanja za uporabnike iz cele Slovenije na vseh področjih pomembnih za mlade;
b) vlagatelj mora imeti aktivno članstvo
in sodelovanje v mednarodnih organizacijah
na področju informiranja in svetovanja;
c) vlagatelj mora imeti strokovne reference za izvajanje dejavnosti informiranja
in svetovanja za mlade;

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

d) vlagatelj je v letu 2004 moral izvesti
izobraževalne programe s področja informiranja in svetovanja za mlade;
e) vlagatelj mora s podpisom izjave soglašati, da bo v primeru sklenitve pogodbe
o soﬁnanciranju dejavnosti, ki je predmet
tega javnega poziva, omogočil naročniku
dostop do baz podatkov, ki so predmet tega
javnega poziva ter ob izteku pogodbe zagotovil prenos kopije celotnih navedenih baz
v last naročnika in v uporabo, ki obsega
pravico dajanja na voljo javnosti in pravico
predelave, v dogovoru z vlagateljem (pogodbenikom).
Dodatni pogoji za soﬁnanciranje izvajalcev programa mrež s področja informiranja
in svetovanja za mlade na regionalni in lokalni ravni:
a) na ta poziv se lahko prijavi organizacija s statusom pravne osebe, registrirane v RS, in sicer kot javni zavod, ki ga je
ustanovila občina z namenom opravljanja
dejavnosti mladinskega centra ali nevladna, prostovoljna in neproﬁtna organizacija,
ki je nosilec programa mreže informativno
svetovalnih centrov in točk z namenom kot
je opredeljen v predmetu poziva;
b) vlagatelj mora izvajati celovito dejavnost informiranja in svetovanja za mlade na
teritorialno zaokroženem področju (npr. območju občine, mestne občine, regije), in na
vseh področjih pomembnih za mlade;
c) vlagatelj ima z vsemi sestavnimi deli
mreže podpisano pogodbo ali drug ustrezen
in podpisan dokument iz katerega je razvidna vloga vlagatelja kot nosilca programa
mreže, ostali sestavni deli pa se s to vlogo
strinjajo oziroma jo dopolnjujejo, če je tako
določeno v medsebojni pogodbi oziroma
drugemu ustreznemu dokumentu;
d) vlagatelj, ki je nosilec programa mreže, mora biti info center, katerega dejavnost
informiranja in svetovanja za mlade je bila
soﬁnancirana s strani Urada RS za mladino
v letu 2004.
Sredstva soﬁnanciranja za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade
v letu 2005 na regionalni in lokalni ravni
bodo prejeli vsi vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz tega javnega poziva.
Posamezen vlagatelj lahko prejme največ
3,000.000 SIT.
4. Merila za izbor izvajalca dejavnosti na
nacionalnem nivoju:
1. obseg in kvaliteta izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade
v letu 2004;
2. obseg in kvaliteta izvajanja dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade
ter priprava novih programov oziroma projektov s področja informiranja in svetovanja
na nacionalnem nivoju ter sodelovanje in
svetovanje organizacijam, ki izvajajo dejavnost informiranja in svetovanja na lokalnem
nivoju v letu 2005.
Za vsako izpolnjeno merilo se vlagatelju dodeli ustrezno število točk. Izbran bo
vlagatelj, ki bo zbral skupno najvišje število
točk.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega poziva: okvirna
višina sredstev javnega poziva znaša skupno 35,000.000 SIT od tega 26,000.000 SIT
za izvajalca na nacionalni ravni in 9,000.000
SIT za izvajalce na regionalni in lokalni ravni.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v

skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vlagatelj mora vlogo za dodelitev
sredstev poslati izključno s priporočeno pošto, najpozneje do torka, 12. 4. 2005, na naslov Urada RS za mladino, p.p. 1711, 1001
Ljubljana.
Opremljenost vlog:
Vlogo na poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti:
– v primeru vloge pod A vidna označba:
»Ne odpiraj – Vloga za informiranje in svetovanje – nacionalni nivo«;
– v primeru vloge pod B vidna označba:
»Ne odpiraj – Vloga za informiranje in svetovanje – regionalni nivo«;
– v primeru vloge pod B vidna označba:
»Ne odpiraj – Vloga za informiranje in svetovanje – lokalni nivo«.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena naročniku.
Vlagatelj se lahko poteguje za soﬁnanciranje samo na enem področju javnega poziva.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev
Odpiranje veljavnih vlog za dodelitev
sredstev bo opravila strokovna komisija naročnika najkasneje v roku 8 dni od preteka
roka za oddajo vlog. Odpiranje vlog v skladu
s tretjim odstavkom 184. člena Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije ne bo javno.
Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) strokovna
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega poziva: vlagatelji bodo o
izidu javnega poziva obveščeni najpozneje v
roku 30 dni od zaključka odpiranja vlog. Naročnik bo hkrati s poslanim sklepom o izboru
pozval prejemnika, ki mu bodo dodeljena
sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru,
da se prejemnik v roku 8 dni od prejema ne
odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od
vloge za pridobitev sredstev.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani vlagatelji dobijo v tajništvu Urada
RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in 10. uro, po
elektronski pošti uradzamladino.mszs@gov.
si ali na spletnih straneh www.uradzamladino.gov.si. V istem terminu se lahko na Urad
RS za mladino obrnejo tudi za morebitna
dodatna pojasnila. Kontaktna oseba: Barbara Zupan, tel. 01/426-57-01.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Urad RS za mladino
Št. 464-13/93

Ob-8278/05

Javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Celje, Ulica XIV
divizije 4.
2. Predmet prodaje je komunalno neopremljeno zemljišče, parc. št. 1980/1, k.o.
Vič, v izmeri 204 m2. Zemljišče ima status
gradbene parcele in ni zazidano.
Izhodiščna (najnižja) vrednost predmetne prodaje je 3,169.669,78 SIT.
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V izhodiščno vrednost davek ni vključen.
Davek in vsi stroški v zvezi s pripravo zemljišča za prodajo in v zvezi s prodajo in prenosom lastništva bremenijo kupca.
3. Zemljišče se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
4. Pogoji sodelovanja:
a) Na razpisu lahko sodelujejo ﬁzične ali
pravne osebe, ki morajo ponudbi priložiti
potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe. Kolikor v postopku ﬁzična ali
pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je
obvezno priložiti pisno pooblastilo overjeno
pri notarju.
b) Pisne ponudbe je treba predložiti z
naslednjo vsebino:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ter naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika;
– ponujeno ceno, ki ne sme biti manjša
od izhodiščne vrednosti;
– izjava, da se strinja z vsemi pogoji razpisa z lastnoročnim podpisom ponudnika
oziroma pooblaščenca.
5. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela v osmih dneh od dneva javne
objave na naslov: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava
v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod
oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – ne odpiraj!«.
6. Nepravočasne in nepopolne ponudbe
prodajalec ne bo upošteval.
Pravočasne in popolne ponudbe bo obravnavala Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem ter obremenjevanjem
nepremičnin države, s katerimi po Zakonu
o družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji
upravlja in razpolaga DARS d.d.
7. Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponujena cena. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo
ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi
začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe.
9. Izbrani najugodnejši ponudnik mora
kot kupec skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po prejemu sklepa o
izbiri in poziva k podpisu pogodbe. Če se
izbrani ponudnik pozivu k podpisu pogodbe
ne odzove v določenem roku, se šteje, da je
od sklenitve pogodbe odstopil. Kupec mora
plačati kupnino v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe. Po izvedenem plačilu kupnine
bo prodajalec izročil kupcu zemljiškoknjižno
dovolilo za vpis v zemljiško knjigo.
10. Zainteresirani ponudniki lahko pridobijo podrobnejše informacije na Izpostavi v Ljubljani, Dunajska 7, ali na tel.
01/300-99-85.
DARS d.d.
Št. 763-6/2004
Ob-8109/05
Zavod za gozdove Slovenije (ZGS), Večna pot 2, 1000 Ljubljana, razpisuje
javno ponudbo
za oddajo nepremičnin v najem
1. Predmet: nepremičnine po seznamu:
a) Lokacija okolica Bleda (ZGS, Območna enota Bled, kontaktna oseba Andrej Avsenek, tel. 04/575-03-00).
1) Poslovni prostor Bohinjska Bistrica,
površina 90 m2, lokacija sedež KE Bohinj,

Št.

Grajska 10, parc. št. 137/1 k.o. Bohinjska
Bistrica, izhodiščna najemnina 1,200.000
SIT letno. Nepremičnina se oddaja za dobo
5 let. Sprejemljiva dejavnost je mirna poslovna dejavnost.
2) Logarnica Bitenska planina, površina
97 m2, lokacija Bohinj, parc. št. 679/9 k.o.
Nomenj, izhodiščna najemnina 300.000 SIT
letno ob investicijskem vzdrževanju najemnika. Nepremičnina se oddaja za dobo 10
let. Sprejemljiva dejavnost: stanovanjsko
počitniška dejavnost, društvena dejavnost,
povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in
gospodarska dejavnost, ki je povezana s
kmetijsko-gozdarsko dejavnostjo.
b) Lokacija okolica Maribora (ZGS, Območna enota Maribor – kontaktna oseba
Jožef Mrakič, tel. 02/234-16-15).
1) Poslovni prostor – dvorana in predprostor, skupna površina 77,29 m2, lokacija
Tyrševa 15, Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad. izhodiščna najemnina 1,549.656
SIT letno. Nepremičnina se oddaja za dobo
5 let. Sprejemljiva dejavnost: mirna poslovna dejavnost.
2) Poslovni prostor – pisarna, skupna
površina 14,77 m2, lokacija Tyrševa 15, Maribor, parc. št. 1275 k.o. Maribor Grad. izhodiščna najemnina 338.448 SIT letno. Nepremičnina se oddaja za nedoločen čas. Sprejemljiva dejavnost: pisarniška dejavnost.
c) Lokacija okolica Tolmina (ZGS, Območna enota Tolmin, kontaktna oseba Marko Janež, tel. 05/380-12-40). Nepremičnine
v tem razdelku se oddajo v najem za dobo
10 let. Sprejemljiva dejavnost: stanovanjsko
počitniška dejavnost, društvena dejavnost,
povezana z naravo, izobraževalna dejavnost, turistična dejavnost, domača obrt in
gospodarska dejavnost, ki je povezana s
kmetijsko-gozdarsko dejavnostjo.
1) Logarnica Krekovše, površina 131 m2,
lokacija Idrija, parc. št. 907 k.o. Čekovnik, izhodiščna najemnina 1,814.433 SIT letno ali
1,288.054 SIT ob investicijskem vzdrževanju najemnika (po popisu in oceni del);
2) Petelinova bajta Nadrt, površina 48 m2,
lokacija Nadrt, parc. št. 211/2 k.o. Javornik,
izhodiščna najemnina 70.000 SIT letno, ob
investicijskem vzdrževanju najemnika.
d) Lokacija okolica Brežic (ZGS, Območna enota Brežice – kontaktna oseba Niko
Rainer, tel. 07/499-16-00).
Poslovni prostor na sedežu območne
enote, Bratov Milavcev 61, Brežice, površina 120,41 m2, del stavbe na parc. št.
826/3 k.o. Šentlenart, izhodiščna najemnina
859.390 SIT letno, doba najema nedoločen
čas, sprejemljiva dejavnost pisarniška dejavnost.
2. Vse izhodiščne najemnine so brez
davka na dodano vrednost.
3. Rok za zbiranje ponudb je 21. 4. 2005
do 10. ure. Ponudniki lahko ponudbe pošljejo priporočeno po pošti, vendar morajo
na naslov prispeti do določenega datuma
ali ure. Ponudba mora veljati še 90 dni od
dneva javnega odpiranja ponudb.
4. Ponudbi morajo ﬁzične osebe priložiti
potrdilo o državljanstvu, pravne osebe izpisek iz sodnega registra, samostojni podjetniki pa izpis iz registra davčne uprave.
5. Ponudniki morajo v svoji pisni ponudbi navesti svoje natančne podatke (ime,
priimek, naslov stalnega bivališča oziroma naziv in sedež pravne osebe), številko
transakcijskega računa, matično in davčno
številko, podpisnika pogodbe (pravne ose-
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be), ponujeno višino najemnine za določeno nepremičnino ter dejavnost, ki naj bi jo
v določeni nepremičnini opravljali oziroma
namen, za katerega bi nepremičnino uporabljali.
6. Pisne ponudbe se pošljejo na naslov:
Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2,
1000 Ljubljana.
Na pošiljki mora biti pripis: »Ne odpiraj
– Javna ponudba za oddajo nepremičnin«.
7. Javno odpiranje ponudb bo 21. 4.
2005 ob 11. uri na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. Pravočasno
prispele ponudbe bo obravnavala Komisija
za vodenje in nadzor postopka oddaje državnega premoženja in vse ponudnike obvestila o izboru v 30 dneh od dneva javnega
odpiranja ponudb.
8. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponujena najvišja najemnina.
Pri nepremičninah, kjer je dopuščena
možnost variantnih ponudb, si Zavod za
gozdove Slovenije pridržuje pravico proste presoje, ali izbere ponudnika z ekonomsko najemnino, ali ponudnika z najemnino, zmanjšano za investicijsko vzdrževanje najemnika. Na podlagi te javne
ponudbe Zavod za gozdove Slovenije ni
zavezan skleniti pogodbe z najugodnejšim
ponudnikom, oziroma si pridržuje pravico,
da lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi.
9. Rok sklenitve pogodbe: najemna pogodba mora biti sklenjena v roku 30 dni
po sklepu o izboru najugodnejšega ponudnika.
10. Nadaljnje informacije v zvezi z dejanskim stanjem predmetnih nepremičnin
interesenti dobijo pri kontaktnih osebah na
tel. številkah, ki so navedene v 1. točki razpisa, v zvezi s pravnimi vprašanji pa na tel.
01/470-00-59.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-8385/05
Tovarna čipk, vezenin in konfekcije Bled
d.o.o. – v likvidaciji, Kajuhova c. 1, 4260
Bled, objavlja na podlagi določil Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 45/01, 59/01 in 93/02) ter sklepa likvidacijskega upravitelja z dne 21. 12. 2004
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
stvarnega premoženja v lasti Tovarne
čipk, vezenin in konfekcije Bled, d.o.o.
– v likvidaciji
1. Predmet javnega razpisa so:
a) zemljišča:
– parc. št. 111/1, travnik v izmeri
3.728,50 m², vpisana pri vl. št. 1359 k.o.
Želeče;
– parc. št. 319/1, travnik v izmeri
2.150 m², vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
– parc. št. 319/8; cesta v izmeri 6 m²,
vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
– parc. št. 319/10, cesta v izmeri 56 m²,
vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
– parc. št. 288/2, dvorišče v izmeri
100 m², vpisana pri vl. št. 226 k.o. Ribno;
– parc. št. 288/5; dvorišče v izmeri
235 m², vpisana pri vl. št. 226 k.o. Ribno;
– parc. št. 319/10, cesta v izmeri 56 m²,
vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
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b) stanovanjski in poslovni objekti:
– 31/50 solastništva poslovno stanovanjskega objekt, adaptiranega do III. gr. faze,
stoječega na parc. št. 104/1, vpisanega pri vl.
št. 1681 k.o. Vipava;
– zasedeno neproﬁtno enosobno stanovanje št. 9 v stanovanjski hiši Kajuhova 12, Bled,
v izmeri 29,46 m²;
– zasedeno neproﬁtno dvosobno stanovanje št. 7 v stanovanjski hiši Kajuhova 12, Bled,
v izmeri 45,95 m²;
c) premično premoženje:
– stroji, orodje in naprave, ki so navedeni
v seznamu. Zainteresirani si lahko seznam
opreme ogledajo na sedežu podjetja, obvezno
po predhodni pisni najavi;
d) stvarne in druge pravice:
– prevzem leasinga za nakup nepremičnin:
– 479/1000 solastništva poslovnega objekta, stoječega na parc. št. 112/7, vpisanega
pri vl. št. 666 k.o. Želeče;
– 975/1000 solastništva poslovnega objekta, stoječega na parc. št. 112/2, vpisanega
pri vl. št. 1835 k.o. Želeče;
– 707/1000 solastništva funkcionalnega
objekta (13 m²) in dvorišča (1309 m²), stoječega na parc. št. 112/6, vpisanega pri vl. št.
1836 k.o. Želeče.
2. Prodajalec bo vse navedeno stvarno
premoženje prodal v paketu po načelu videno
– kupljeno. Premično premoženje se prodaja
fco prostori družbe Vezenine Bled d.o.o. – v
likvidaciji.
3. Izhodiščna cena za celoten paket na
podlagi cenitve sodnih cenilcev in izvedencev znaša 218,000.000 SIT. V izhodiščni ceni
ni zajet davek na dodano vrednost oziroma
davek na promet nepremičnin, ki ga plača
kupec.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in
ﬁzične osebe. Pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti izpisek
iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od
30 dni. Fizične osebe pa morajo predložiti fotokopijo osebnega dokumenta.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni
do roka za oddajo ponudb vplačati na poslovni
račun podjetja Vezenine Bled d.o.o. – v likvidaciji št. 07000-0000045874, sklic 00-1007
varščino v višini 10% izhodiščne cene. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno
všteta v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo
varščina brezobrestno vrnjena v roku 15 dni
po končanem izboru najugodnejšega ponudnika.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:
a) Fizične osebe in samostojni podjetniki
morajo v ponudbi navesti ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in ponujeno ceno (ne sme biti nižja od izhodiščne
cene), priložiti pa morajo tudi fotokopijo osebnega dokumenta in dokazilo o plačilu varščine, samostojni podjetniki pa tudi izpis iz
registra Davčne uprave RS.
b) Pravne osebe morajo v ponudbi navesti naziv in sedež, davčno številko, matično številko, številko transakcijskega računa,
podpisnika pogodbe in ponujeno ceno (ne
sme biti nižja od izhodiščne cene), priložiti
pa morajo tudi izpisek iz sodnega registra
(ne starejši od 30 dni) in dokazilo o plačilu
varščine.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšemu ponudniku bo odločal likvidacijski
upravitelj družbe Vezenine Bled d.o.o. – v
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likvidaciji. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni
pisno.
8. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od dneva
sklenitve prodajne pogodbe in izstavitve računa. Poleg kupnine je kupec dolžan plačati tudi
pripadajoči davek, stroške notarja za overitev
pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila
ter stroške vpisa v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec lahko ustavi začeti postopek
prodaje stvarnega premoženja do sklenitve
pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije.
10. Vsa dodatna pojasnila o nepremičnem in premičnem premoženju, ki je predmet prodaje, lahko interesenti dobijo na sedežu družbe Vezenine Bled d.o.o. – v likvidaciji, Kajuhova cesta 1, 4260 Bled, tel.
04/572-94-12.
11. Ponudniki morajo pisne ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Vezenine
Bled d.o.o. – v likvidaciji, Kajuhova cesta 1,
4260 Bled, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup premoženja«.
Rok za oddajo ponudb je 8 dni po tej objavi.
Likvidacijski upravitelj družbe
Vezenine Bled d.o.o. – v likvidaciji
Št. 031-01-8/04
Ob-8217/05
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93 s spremembami
in dopolnitvami), 36. člena Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s ﬁnančnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
123/03), 17. člena Statuta Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99 in 20/03) in
Načrta prodaj ﬁnančnega premoženja Občine
Hrastnik za leto 2005, objavlja župan Občine
Hrastnik
ponudbo
za prodajo delnic Cestnega podjetja
Ljubljana, družbe pooblaščenke
1. Prodajalec: Občina Hrastnik, Pot Vitka
Pavliča 5, 1430 Hrastnik.
Postopek prodaje vodi Komisija za vodenje postopka prodaje kapitalskih naložb v
Cestnem podjetju Ljubljana, družbi pooblaščenki in Zasvetu Izlake, d.o.o.
2. Predmet prodaje: 2933 navadnih imenskih delnic Cestnega podjetja Ljubljana, družba pooblaščenka, Stolpniška 10, Ljubljana
(oznaka CLPR). Ponudniki lahko kupijo delnice le v kvoti 2933 delnic.
3. Cena na delnico znaša 3.000 SIT.
4. Ponudnik se mora zavezati, da bo podpisal pogodbo o nakupu 2933 delnic CLPR v 10
dneh po prejemu obvestila. Ponudnik se mora
zavezati, da bo poravnal kupnino z nalogom
na TR Občine Hrastnik: 01234-0100018218 v
8 dneh od podpisa pogodbe.
5. Prenos delnic od prodajalca na kupca
se uredi v roku 8 delovnih dni po plačilu celotne kupnine. Prenos delnic uredi kupec na
svoje stroške.
6. Ponudnik, ki želi kupiti ponujene delnice, mora poslati pisno ponudbo na Občino
Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik,
v roku 10 dni od objave. Ponudba mora poleg
kupnine vsebovati vse zahtevane elemente
iz te ponudbe.
7. Prodajalec bo v roku 8 dni po zaključku
zbiranja ponudb obvestil ponudnike o izboru.
8. Kolikor najboljši ponudnik ne podpiše
pogodbe ali ne plača v rokih, navedenih v
pogodbi, ki so določeni v tem razpisu, prodajalec sklene pogodbo z drugim najboljšim
ponudnikom.
Občina Hrastnik

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-246/2004-06-15
Ob-8219/05
Upravna enota Tržič izdaja na podlagi
prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in pooblastila
načelnice s šifro 123-11/92-2 z dne 29. 10.
2003, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Ostruh Aleksandra, sedaj
neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Ostruh Aleksandru, rojenemu 29. 1. 1974, s
prijavljenim stalnim prebivališčem Bistrica pri
Tržiču, Kovorska cesta 19, se postavi Marjeto
Erjavec, uradnico Upravne enote Tržič.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-3/2005-1338
Ob-8068/05
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov,
z dnem izdaje te odločbe, pod zaporedno številko 83, z nazivom: Pravila o organiziranju
in delovanju sindikalne podružnice SICO,
d.o.o., Šempeter, Juhartova 2, Šempeter,
kar je zahteval predsednik sindikalne podružnice, Milan Vasle. Sindikalna podružnica
deluje v skladu s statutom sindikata SKEI.
Št. 101-3/2005-1338
Ob-8069/05
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
statut, vpisan v evidenco statutov sindikatov
pod zap. št. 83, dne 14. 3. 2005, z nazivom
statuta Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice SICO, d.o.o.,
Šempeter, Juhartova 2, Šempeter, kar je
zahteval predsednik sindikalne podružnice z
imenom Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije, Sindikalna podružnica SICO,
d.o.o., Šempeter, Juhartova 2, Šempeter.
Št. 0404-014-1/2005
Ob-8070/05
Pravila Zveze svobodnih sindikatov
Slovenije, Sindikata lesarstva Slovenije,
Sindikata Inles Smreka d.d., ki so bila z
odločbo št.: 05-PL-013-2-95 z dne 1. 6. 1995
sprejeta v hrambo pri Občini Ribnica pod zap.
št. 22, se s 15. 3. 2005 vzamejo iz hrambe in
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-8/2005 6403
Ob-8135/05
Upravna enota Maribor z dnem izdaje
te odločbe hrani statut sindikata z nazivom:
Statut o organiziranju in delovanju Sindikata azbestnih bolnikov Slovenije Mestna občina Maribor z dne 21. 1. 2005, s
sedežem sindikata v Mariboru, Kosovelova ulica 11.
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Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 7 z dne 17. 3. 2005.
Identiﬁkacija – matična številka sindikata
z imenom: Sindikat azbestnih bolnikov Slovenije Mestna občina Maribor, skrajšano:
SABS Mestna občina Maribor, je 1742817.
Št. 101-1/2005
Ob-8289/05
1. V evidenco statutov sindikatov, ki se
vodi pri Upravni enoti Piran, se pod zaporedno številko 21 vpišejo naslednje spremembe: sedež sindikata: Obala št. 114,
Lucija, 6320 Portorož.
2. V ostalem ostanejo podatki iz odločbe
št. 026-6/93-96 z dne 24. 12. 1996 nespremenjeni.
Št. 101-2/2005
Ob-8290/05
Pravila FIDES-a – Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, s sedežem v Zdravstvenem domu Hrastnik
– Novi dom 11, se hranijo na Upravni enoti
Hrastnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 31 z dne
16. 3. 2005.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-18/2005-5
Ob-8110/05
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 15. 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 Bonnier Affarsinformation AB, Sveavägan 56, S-1134 90 Stockholm, Sweden in GV Skupina, upravljanje
z družbami, d.d., Dunajska 5, Ljubljana, ni
podrejena določbam ZPOmK.
Koncentracija naj bi nastala na podlagi
sklenitve Pogodbe o nakupu dela lastniškega deleža v družbi GV Skupina in sklenitve
Pogodbe o nakupu 100% lastniškega deleža družbe Nevis d.o.o., poslovno svetovanje, z dne 28. 1. 2005.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov Urad ugotavlja, da
v primeru obravnavane transakcije ni izpolnjen ekonomski pogoj, izražen v prvem 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
Št. 3071-62/2004-4
Ob-8131/05
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne 17. 3.
2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99
in 37/04) odločil, da je nameravana koncentracija družb Scholz AG, Am Bahnhof 1-20,
73457 Essingen, Nemčija, Euro Trend,
družba za poslovne storitve, d.o.o., Steletova ulica 8/a, 1241 Kamnik, in Dinos
Holding, družba za pripravo sekundarnih
surovin, d.d. Ljubljana, Šlandrova ulica 6,

Št.

1000 Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla z nakupom
lastniškega deleža družbe Dinos Holding s
strani družb Scholz AG in Euro Trend, s čimer bosta slednji pridobili možnost izvajanja
nadzora nad družbo Dinos Holding.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
dostopnih podatkov ter iz značilnosti ponudbe in povpraševanja na trgih nabave in
prodaje železovih odpadkov ter odpadkov iz
barvnih kovin je Urad ugotovil, da v zadevi
priglašene koncentracije ni izkazan resen
sum o njeni neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-8220/05
1. Naziv medija: Notranjske novice, izdajanje časopisa, d.o.o.
2. Sedež: Notranjska cesta 14, 1370 Logatec.
3. Matična številka: 1715941.
4. Ime, priimek, stalno bivališče ﬁzične
osebe oziroma ﬁrma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
5-odstotni delež kapitala ali najmanj 5-odstotni
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
NEA Invest, poslovne dejavnosti, d.o.o., Vodovodna 33a, 1370 Logatec – 100%.
5. Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja in nadzornega organa izdajatelja: Dušan Černigoj.
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naslednji dan brezplačno dal prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
Mijax d.o.o. Ljubljana
direktor
Miha Jarc
Ob-8396/05
Dinos Holding d.d. Ljubljana, Šlandrova 6, 1000 Ljubljana, obvešča delničarje
te družbe, da je dne 22. 3. 2005 predložila Registrskemu sodišču (Okrožno sodišče
Ljubljana) pogodbe o pripojitvi, sklenjene
dne 15. 3. 2005, kjer nastopa vselej kot prevzemna družba Dinos Holding d.d. Ljubljana
ter prevzete družbe Dinos d.o.o. Ljubljana,
Dinos Kranj d.o.o., Dinos Celje d.o.o., Dinos Trbovlje d.o.o., Dinos d.o.o. Maribor in
Dinos d.o.o. Murska Sobota. Pogodbe je
pregledal nadzorni svet prevzemne družbe.
Postopek pripojitve se izvede v smislu določila 528. člena ZGD. Prevzemna družba
je 100% lastnica vseh prevzetih družb. Prevzemna družba delničarje izrecno opozarja
na njihove pravice iz drugega in tretjega odstavka 516. člena ZGD. Prevzemna družba
omogoča pregled listin na sedežu družbe,
Šlandrova 6, Ljubljana vsak delovni dan od
8. do 12. ure, vendar po predhodni najavi na
tel. 01/561-25-75 oziroma 561-06-21.
Dinos Holding d.d. Ljubljana
predsednik uprave
Ivan Tkalec

Odkupi poslovnih deležev
družb
Št. 4/2005

Ob-8218/05

Ob-8221/05
Ime medija: AB arhitektov bilten (neproﬁtna revija).
Izdajatelj: Društvo arhitektov Ljubljane,
Karlovška 3, Ljubljana.
Odgovorni urednik: Miha Dešman.
Imena članov organa upravljanja: Majda
Cajnko, Miha Dešman, Andrej Hrausky, Jurij
Kobe, Janez Koželj, Aleš Vodopivec.

Obvestilo
V skladu s 465. členom ZGD družba
Mura – Vodnogospodarsko podjetje d.d.,
Lipovci 256b, 9231 Beltinci, objavlja, da je
družba SGP Pomgrad d.d., Bakovska ulica
31, 9000 Murska Sobota, pridobila 2.628
delnic izdajatelja družbe Mura – VGP d.d.,
Lipovci, tako da jih ima skupaj 13.681 delnic,
kar predstavlja 50,01% vseh delnic družbe
Mura – VGP d.d., Lipovci.
Mura – VGP d.d., Lipovci
uprava družbe

Objave
gospodarskih družb

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala

Ob-8222/05
Direktor družbe Mijax investicijsko gradbeno podjetje d.o.o., Staničeva 14, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Mijax d.o.o.) na
podlagi 533.f člena Zakona o gospodarskih
družbah objavlja naslednje
obvestilo
1. Dne 16. 3. 2005 je bil sodnemu registru Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva ulica 9, predložen Oddelitveni načrt
družbe Mijax d.o.o.
2. Na sedežu družbe Mijax d.o.o., Staničeva 14, 1000 Ljubljana, bo od objave tega
obvestila en mesec v času od 8. do 12. ure na
vpogled Oddelitveni načrt družbe Mijax d.o.o.
ter Zaključno poročilo družbe Mijax d.o.o.
3. Vsakemu družbeniku, upniku in delavcu se bo na njihovo zahtevo najkasneje

Ob-8223/05
Uprava družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.,
Novo mesto je na svoji seji dne 17. 3. 2005
na podlagi 13.a člena Statuta delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.,
(odobreni kapital) in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99,
45/01, 57/04 in 139/04), ki urejajo institut
odobrenega kapitala, sprejela
sklep
o povečanju osnovnega kapitala družbe
z izdajo novih delnic (odobreni kapital)
Osnovni
kapital
se
poveča
iz
3.850,000.000 SIT za 850,000.000 SIT
na 4.700,000.000 SIT z izdajo 85.000 novih delnic sedme emisije. Delnice so navadne/redne imenske delnice z nominalno
vrednostjo ene delnice 10.000 SIT, ki dajejo
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njihovim imetnikom pravice določene s Statutom delniške zavarovalne družbe Zavarovalnice Tilia, d.d.
1. Namen povečanja osnovnega kapitala je:
– doseganje kapitalske ustreznosti za
skupino premoženjskih zavarovanj in doseganje ustreznega kritnega premoženja, v
skupni višini 400,000.000 SIT;
– doseganje kapitalske ustreznosti za
skupino življenjskih zavarovanj in doseganje ustreznega premoženja kritnih skladov, v
skupni višini 450,000.000 SIT.
2. Celotni emisijski znesek delnic za povečanje osnovnega kapitala je 850,000.000
SIT ali 10.000 SIT/delnico.
3. Novo izdane delnice se ponudijo v odkup dosedanjim delničarjem, ki so na dan
objave sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe z izdajo novih delnic (odobreni
kapital) vpisani v delniško knjigo pri Centralni
klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana.
4. Povečanje osnovnega kapitala je
uspešno, če so vpisane in vplačane vse razpisane delnice.
5. Izdaja delnic
Firma izdajatelja delnic: Zavarovalnica
Tilia d.d., Novo mesto, delniška zavarovalna
družba s popolno odgovornostjo.
Oznaka delnic: delnice so navadne, imenske delnice, ki z že izdanimi delnicami tvorijo
isti razred.
Skupna nominalna vrednost celotne izdaje delnic: 850,000.000 SIT.
Nominalna vrednost ene delnice: 10.000
SIT.
Skupna emisijska vrednost celotne izdaje:
850,000.000 SIT.
Emisijska vrednost ene delnice: 10.000
SIT.
Način oziroma oblika izdaje delnic: delnice bodo izdane v nematerializirani obliki.
Način izplačila dividende: po sklepu skupščine.
Čas vpisa in vplačila delnic
Dosedanji delničarji imajo 14 dni po objavi sklepa o povečanju osnovnega kapitala
v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu prednostno pravico do vpisa novih
delnic. Rok začne teči prvi naslednji dan po
dnevu objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Dosedanji delničarji, ki bodo izkoristili
prednostno pravico do vpisa novih delnic v
14-dnevnem roku, imajo na neizkoriščenem
delu prednostnih upravičencev 1. dan po
preteku 14-dnevnega roka pravico do vpisa
novih delnic po izvedeni dražbi, ki bo izvedena po načelu najboljše ponudbe. Vpis in
vplačilo delnic bo za vse upravičence potekal
vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu
družbe Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto,
Seidlova cest 5, 8000 Novo mesto oziroma
takoj po izvedeni dražbi. Dražba bo izvedena 1. dan po preteku 14-dnevnega roka po
dnevu objave v Uradnem listu RS ob 10. uri
v mali sejni sobi na sedežu družbe Zavarovalnice Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova cest
5, 8000 Novo mesto. V primeru, da je ta dan
sobota, nedelja ali praznik, se dražba izvede
prvi naslednji delovni dan ob 10. uri v mali
sejni sobi na sedežu družbe Zavarovalnice
Tilia, d.d., Novo mesto, Seidlova cest 5, 8000
Novo mesto.
Način vpisa in vplačila delnic: na sedežu
družbe in s plačilom na transakcijski račun
družbe takoj (isti dan) po vpisu.
Oblika vplačila delnic: delnice se vplačujejo v celoti v gotovini, v polnem emisijskem
znesku.
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Vrnitev vplačil: v primeru neizdaje delnic
zaradi neuspešnega vplačila, se bodo vplačila vrnila takoj.
Razred delnic: vse delnice tvorijo en razred.
Način objave izdaje delnic: o izdaji delnic
bo družba obvestila vse delničarje v Uradnem listu RS.
Postopek razdelitve in izročitve delnic:
delnice bodo razdeljene in izročene skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Način razpolaganja z delnicami: z delnicami bodo delničarji razpolagali skladno
s predpisi o izdaji delnic v nematerializirani
obliki.
Prednostna pravica imetnika delnic ob
novi izdaji: delničarji imajo v primeru povečanja osnovnega kapitala družbe prednostno pravico do vpisa novo-izdanih delnic pri
povečanju osnovnega kapitala z vložki, če
prednostna pravica s sklepom o povečanju
osnovnega kapitala ni v celoti ali delno izključena.
6. Sklep ima naravo statutarnega sklepa
o spremembi statuta in se na njegovi podlagi
spremenijo in uskladijo določbe statuta ter
izdela čistopis statuta. Skupščina je za izdelavo sprememb in uskladitev ter čistopisa
statuta pooblastila nadzorni svet.
Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto
predsednik uprave
mag. Adolf Zupan
član uprave
Franci Bratkovič
Ob-8626/05
Družba Mondi Packaging Anhovo d.o.o.,
Anhovo, Vojkova 1, 5210 Deskle, ki je vpisana v register gospodarskih družb pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, št. vl. 1/02836/00
v skladu z določili 454. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja
sklep
o zmanjšanju kapitala z dne 6. 4. 2004
Osnovni kapital družbe se zmanjša iz sedaj 836,202.310,97 SIT za 200,000.000 SIT
tako, da znaša po zmanjšanju 636,202.310,97
SIT.
Znižanje osnovnega kapitala se izvrši
efektivno, tako, da se del sredstev, ki so sedaj pokrivala osnovni kapital, sprosti, oziroma
se vrne družbenikom v sorazmerju z njihovimi osnovnimi vložki na dan izplačila.
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah pozivamo vse upnike družbe, da se zglasijo na sedežu družbe in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala. Upnikom, ki z zmanjšanjem kapitala
ne soglašajo, se poravna njihove zahtevke.
Mondi Packaging Anhovo d.o.o.
direktor
mag. Amir Smajlagić

Sklici skupščin
Ob-8387/05
Na podlagi 22. člena Statuta družbe BTC
d.d. Ljubljana, Šmartinska 152, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 28. aprila 2005 ob 14. uri, v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.
Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina imenuje delovno predsedstvo
v sestavi: predsednik in dva člana.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
v višini 1.285,159.293,66 SIT se uporabi
kot sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende v
vrednosti 1.980 SIT bruto za delnico, kar
skupaj predstavlja znesek 445,349.520,00
SIT. Na lastne delnice se dividenda ne izplača;
– skladno z določili statuta družbe se izplača nagrada v obliki udeležbe na dobičku
članom nadzornega sveta v skupni višini
bruto 15,737.705,90 SIT;
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz nerazporejenega čistega
poslovnega izida leta 1998 in 1999;
– bilančni dobiček v višini 500,000.000,00
SIT se razporedi v druge rezerve iz dobička;
– bilančni dobiček v višini 324,072.067,76
SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih;
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine, to je 3. maja 2005. Dividende in nagrade se izplačajo do 30. 6. 2005.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004,
s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh
organov družbe v poslovnem letu 2004.
3. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepa: za poslovno leto 2005, se za
revizorja družbe imenuje UHY Constantia
d.o.o., revizijska družba, Vilharjeva 27, Ljubljana.
Gradivo za skupščino BTC d.d. s predlogi sklepov, letnim poročilom in poročilom
nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu sektorja za tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi v 12. nadstropju
poslovne stolpnice, Šmartinska 140, Ljubljana, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do dneva
zasedanja skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Prijava udeležbe delničarja
je pravočasna, če na sedež družbe prispe
do vključno 25. 4. 2005. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi
predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.
Udeleženci se ob prihodu identiﬁcirajo z
osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 17. uri na istem kraju,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Predsednik uprave BTC d.d.
Jože Mermal

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ob-8236/05
Na podlagi 36. člena Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d., v skladu z zahtevo delničarja Republika Slovenija, podano na podlagi
284. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 30/93 s spremembami
in dopolnitvami), uprava Telekoma Slovenije
d.d. sklicuje
9. skupščino
Telekoma Slovenije, d.d.,
ki bo v Ljubljani, dne 26. 4. 2005, ob 12.
uri, v dvorani poslovne stavbe GIO (bivši
Smelt), Dunajska c. 160, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina Telekoma Slovenije, d.d. imenuje organe skupščine:
– za predsednika skupščine se imenuje
Dušan Kecman,
– za preštevalca glasov se imenujeta Tadej Ferme in Robert Ernestl.
Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisotna notarka Nada Kumar.
2. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta in potrditev čistopisa Statuta družbe Telekom Slovenije, d.d.
Predlog sklepa:
2.1. Statut družbe Telekom Slovenije,
d.d., ki ga je sprejela skupščina na svoji 7.
seji dne 11. 6. 2003, se spremeni in dopolni
tako, da se prvi odstavek 26. člena nadomesti z naslednjim besedilom:
»Nadzorni svet ima devet članov, od tega
šest članov predstavnikov kapitala in tri člane
predstavnike delavcev.«.
2.2. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.
potrjuje čistopis Statuta.
2.3. Čistopis Statuta se objavi v Uradnem
glasilu Telekom Slovenije.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta, ki
predstavljajo kapital in izvolitev novih članov
nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital.
Predlog sklepa:
3.1. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.
odpokliče naslednje člane nadzornega sveta,
ki predstavljajo kapital:
1. Leonardo F. Peklar, predsednik,
2. Ivan Bergoč, predstavnik kapitala,
3. Sandi Češko, predstavnik kapitala,
4. Franjo Bobinac, predstavnik kapitala,
5. Jože Colarič, predstavnik kapitala.
3.2. Skupščina Telekoma Slovenije, d.d.
izvoli naslednje člane nadzornega sveta, ki
predstavljajo kapital:
1. dr. Miro Rozman,
2. mag. Matjaž Janša,
3. Karmen Ponikvar, univ. dipl. ek.,
4. dr. Žiga Turk,
5. mag. Jože Zrimšek,
6. dr. Borut Štrukelj.
3.3. Odpoklic in izvolitev petih članov nadzornega sveta, ki predstavljajo kapital, začne
veljati takoj, izvolitev šestega člana nadzornega sveta pa z dnem vpisa sprememb in
dopolnitev Statuta družbe Telekom Slovenije,
d.d., sprejetih na skupščini dne 26. 4. 2005,
v sodni register.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo udeležbo najkasneje tri dni pred sejo skupščine
pisno prijavijo na sedežu družbe, Cigaletova
15, Ljubljana.
Pooblaščenci delničarjev lahko uresničujejo pravico udeležbe in glasovalno pravico
na podlagi pisnega pooblastila, ki ga mora-
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jo delničarji deponirati na sedežu družbe in
ostane shranjeno pri družbi do preklica.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino, skupaj z
besedilom predlaganih sprememba statuta,
bo na vpogled na sedežu družbe, Cigaletova
15, Ljubljana, vsak delovni dan po objavi sklica skupščine od 10. do 12. ure, do vključno
25. 4. 2005.
Ponovni sklic skupščine
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala
istega dne v istih prostorih z istim dnevnim
redom ob 14. uri. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na število zastopanih
delnic.
Telekom Slovenije, d.d.
predsednik uprave
Libor Vončina
Ob-8388/05
Na podlagi 28. člena Statuta družbe Ajdacom d.d., Šmartinska 152, sklicujem
skupščino delničarjev,
ki bo 28. aprila 2005 ob 12. uri, v Kongresni dvorani Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev seje skupščine, ugotovitev
sklepčnosti, izvolitev delovnega predsedstva
skupščine.
Uprava predlaga skupščini sprejem sklepa: skupščina Ajdacom d.d. imenuje delovno predsedstvo v sestavi: predsednik in dva
člana.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sklepa:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2004
v znesku 318,556.464,63 SIT se uporabi kot
sledi:
– delničarjem se razdeli za dividende v
vrednosti 1.980 SIT bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 295,447.680,00 SIT;
– izplača se nagrada direktorju v obliki udeležbe na dobičku v višini bruto
410.322,60 SIT;
– izplačilo dividend in udeležbe na dobičku se izvrši iz čistega nerazporejenega
poslovnega izida preteklih let;
– bilančni dobiček v višini 22,698.462,03
SIT ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih;
– do dividende so upravičeni tisti lastniki
delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško
knjigo pri KDD – centralni klirinški depotni
družbi d.d. Ljubljana, drugi delovni dan po
seji skupščine, to je 3. maja 2005. Dividende
in nagrade se izplačajo do 30. 6. 2005.
2. Skupščina podeljuje razrešnico direktorju in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004, s katero potrjuje in odobrava delo teh
dveh organov družbe v poslovnem letu 2004.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
sklepa: za mandatno dobo štirih let se izvolijo
člani nadzornega sveta: Marko Žehelj, univ.
dipl. inž. grad., Irena Jurca, dipl. inž. gr. in
Jože Mermal, univ. dipl. ek.
4. Imenovanje revizorja.
Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem
sklepa: za poslovno leto 2005, se za revizorja
družbe imenuje UHY Constantia d.o.o., revizijska družba, Vilharjeva 27, Ljubljana.
Gradivo za skupščino Ajdacom d.d. s
predlogi sklepov, letnim poročilom in poro-
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čilom nadzornega sveta, je delničarjem na
vpogled v dokumentacijsko arhivskem centru
– arhiv družbe, Šmartinska 152, Ljubljana,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva
objave sklica skupščine do dneva zasedanja
skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji in njihovi pooblaščenci
in zastopniki, ki s priporočenim pismom, ki
prispe na sedež družbe najkasneje tri dni
pred sejo skupščine, prijavijo svojo udeležbo
na skupščini. Prijava udeležbe delničarja je
pravočasna, če na sedež družbe prispe do
vključno 25. 4. 2005. Zastopniki in pooblaščenci delničarjev morajo ob priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri
družbi. Udeleženci se ob prihodu identiﬁcirajo
z osebnim dokumentom.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja skupščine bo odprt 30
minut pred začetkom zasedanja. Če skupščina ne bo sklepčna bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 16. uri na istem kraju,
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Ajdacom d.d.
Borut Baznik
direktor družbe

Zavarovanja
SV 159/05
Ob-8481/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opravilna številka SV
159/05 z dne 15. 3. 2005, je bila ustanovljena maksimalna hipoteka do najvišjega zneska 30,000.000 SIT, in sicer na poslovnem
prostoru v I. nadstropju – pisarniški sklop
številka 5, v izmeri 243,357 m², v poslovno
stanovanjskem objektu z nazivom Muraﬁn, ki
je lociran na vogalu ulice Staneta Rozmana
in Gregorčičeva ulica, ki leži na parcelah št.
1251/1, 1252/2, 1252/3, 1252/4 (po pogodbi na parcelah št. 1249, 1251, 12529), vse
katastrska občina Murska Sobota, ki ga je
zastavna dolžnica pridobila po kupoprodajni pogodbi številka 02/2001-Muraﬁn z dne
26. 10. 2001, od prodajalca Muraﬁn d.o.o.,
Murska Sobota, Slovenska 25, v korist upnice Probanke d.d., Svetozarevska ulica 12,
Maribor, matična številka 5459702.
SV 185/05
Ob-8482/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mojce Tavčar Pasar
iz Pirana, Obala 114, Lucija, 6320 Portorož,
opr. št. SV 185/05 z dne 21. 3. 2005, je bila
nepremičnina: stanovanje v prvem nadstropju v stanovanjski hiši na naslovu Marušičeva
ulica 9, Piran, v skupni izmeri 51 m2, s pripadajočo kletjo, ki leži na parceli številka
1435, zemljiškoknjižni vložek številka 286,
katastrska občina Piran, ki ju je dolžnik Marijan Pirec pridobil na podlagi kupoprodajne
pogodbe številka 143/05-1/97 z dne 25. 4.
1997, sklenjene med prodajalko Občino Piran in kupcem Pirec Ivano in pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča
v Piranu, opr. št. D 234/2001 z dne 10. 12.
2001, po pokojni Pirec Ivani, zastavljena
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d., Šmartinska ulica številka 140, 1000
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
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znesku 33.000 CHF, v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije za CHF
na dan plačila, z obrestmi in vsemi pripadki
ter morebitnimi ostalimi stroški, ki bi jih imela
banka z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 171/2005
Ob-8483/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje
Radgone, Kerenčičeva 3, opr. št. SV 171/2005,
je bilo stanovanje številka 8, ki je locirano v
peti etaži stanovanjskega objekta Radencih,
Titova cesta 7, stoječega na parceli številka
367/51, vložne številke 189, katastrska občina
Radenci, ki je skupne izmere 40,28 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih in napravah ter skupnih prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem delu zemljišča
in je last zastavitelja Jud Igorja, stanujočega
Titova cesta 7, Radenci, na podlagi pogodbe o
prodaji stanovanja, sklenjene dne 15. 7. 2004,
zastavljeno v korist upnice Raiffeisenbank St.
Stefan – Jagerberg – Wolfsberg, registrierte
Genossenschaft mit beschrankter Haftung,
Avstrija, 8083 St. Stefan i.R, Murecker Strasse 23, EIŠ 1870599, v zavarovanje denarne
terjatve v znesku 11.000 EUR s pripadki, kot
to določa neposredno izvršljivi notarski zapis
sporazuma o zavarovanju kredita.
SV 164/2005
Ob-8484/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Danice Hojs iz Gornje
Radgone, je bilo stanovanje v Gornji Radgoni, Panonska ulica 28, v stanovanjski hiši,
stoječi na parcelni številki 318, vložna številka 491, katastrska občina Gornja Radgona,
in sicer stanovanje št. 2 v pritličju, v izmeri
61,70 m2, in je last zastavitelja Borko Ivana,
Črešnjevci 65, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarke Danice Hojs
iz Gornje Radgone z dne, 10. 3. 2005, opr.
št. SV 164/2005, zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d., Pristaniška 14, Koper,
matična številka 5092221, v zavarovanje
denarne terjatve v znesku 8,400.000 SIT s
pripadki, s tem, da prva anuiteta zapade v
plačilo 30. 4. 2005 in zadnja 31. 3. 2015, kot
to določa notarski zapis pogodbe o kreditu in
sporazuma o zavarovanju denarne terjatve z
dne 21. 3. 2005, opr. št. SV 190/2005.
SV 304/2005
Ob-8485/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. 304/2005 z dne 9. 3. 2005,
je bila nepremičnina, stanovanje številka 17 v
skupni izmeri 51,21 m2, ki se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Kmetijska 001A, ki stoji na parceli številka 90, katastrska občina Koroška vrata, last Kalinič Nikole,
EMŠO 1412953500736, stanujočega Maribor,
Ulica Draga Kobala 008, do 1/2 in Ljubinke Lukič, EMŠO 1509963505063, stanujoče
Maribor, Gosposvetska cesta 022, do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 2.
2005, sklenjene s prodajalko Jasmino Ulaga,
zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d.,
Slovenska cesta 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 5,500.000 SIT s pripadki.
SV 308/2005
Ob-8487/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 308/2005 z dne 9. 3.
2005, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje z oznako S1/4-3 v izmeri 48,08 m2, v 4.
nadstropju, s pripadajočo kletno shrambo z
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isto oznako v izmeri 2,50 m2, v prvi podzemni
garaži stanovanjsko poslovnega in garažnega objekta Forum v Mariboru, Cankarjeva
ulica 6a, ki stoji na parc. št. 1208/1, 1210,
1211/1, 1212, 1213/2 in 1158/2, ident. št.
dela stavbe 26, ki je last zastaviteljice Lee
Mlakar, EMŠO 2608974505369, stanujoče
Maribor, Cankarjeva ulica 6a, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 28. 1. 2005,
s prodajalko Marijano Cvetko, zastavljena v
korist upnice Nove kreditne banke Maribor
d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična
št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 15,000.000 SIT s pripadki.
SV 312/2005
Ob-8488/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca, opr. št. SV 312/2005 z dne 11. 3. 2005,
je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje št.
2 z oznako V2.NP2.01, identiﬁkacijska št.
2166/2, v pritličju, v izmeri 162,99 m2, s pripadajočo kletno shrambo, v stanovanjski
stavbi na naslovu Koroška cesta 115a, Maribor, ki stoji na parc. št. 1794/2, funkcionalni
objekt – atrij v izmeri 21 m2, ki stoji na parc.
št. 1794/4, funkcionalni objekt – atrij v izmeri
21 m2, ki stoji na parc. št. 1794/8, vse k.o.
Koroška vrata, ter parkirno mesto GP133 v
II. kleti v izmeri 12,65 m2, identiﬁkacijska št.
2164/200, ki se nahaja v stanovanjski stavbi
zgrajeni na parc. št. 1791/1, k.o. Koroška
vrata, vse skupaj s solastninsko pravico na
skupnih prostorih, delih in napravah objekta in na zemljišču na katerem objekt stoji
ter funkcionalnem zemljišču, last Minerais
trgovina d.o.o., matična številka 5428831,
Betnavska cesta 6, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene dne 2. 3.
2005, med Minerais trgovina d.o.o., Betnavska cesta 6, 2000 Maribor, kot kupcem
in KBM Invest, družbo za investiranje v nepremičnine d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5,
2000 Maribor, kot prodajalcem, in sicer v
korist kreditodajalke Zveze bank registrirane
zadruge z omejenim jamstvom, Bank und
Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem
Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 215.000 EUR, s pripadki.
SV 384/05
Ob-8489/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 384/05 z dne 17. 3. 2005, je
stanovanje št. 14, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Gogalova
5, Kranj, stoječe na parc. št. 186/2 k.o. Huje,
skupaj v izmeri 85,20 m2, last zastaviteljev
Gordane Vukelić in Nedeljka Vukelića, oba
Gogalova ulica 5, Kranj, vsakega do ene
polovice, na temelju kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 2. 1997, sklenjene s prodajalcem
Marijanom Goštetom, zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana,
matična številka 1430564, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 71.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 6-mesečnega Euriborja,
ki trenutno znaša 2,183% in pribitka v višini
3,000%, kar ob sklenitvi te pogodbe znaša
5,183%, z odplačilom v 180 zaporednih mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 568,26 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila in zapadejo v plačilo v

enakem časovnem zaporedju, to je vsakega
1. v mesecu, od katerih prva zapade v plačilo
dne 1. 5. 2005, zadnja pa dne 1. 4. 2020, z
možnostjo enostranskega odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika v primeru, če
sta dolžnika v zamudi s plačilom začetne ali
dveh zaporednih anuitet, z morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z uveljavljanjem vračila
terjatve ter z ostalimi pogoji, razvidnimi iz te
kreditne pogodbe.
SV 386/05
Ob-8490/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 386/05 z dne 17. 3. 2005,
je dvosobno stanovanje št. 01, v pritličju
štirinadstropnega stanovanjskega bloka na
naslovu Kebetova ulica 20, Kranj, stoječega na parc. št. 941/21 k.o. Kranj, skupaj
v izmeri 42,66 m2, last zastaviteljev Vesne Kovačević, Valjavčeva ulica 10, Kranj in
Igorja Praća, Ulica Tuga Vidmarja 4, Kranj,
vsakega do ene polovice, na temelju prodajne pogodbe z dne 18. 2. 2005, sklenjene
s prodajalcema Juretom Markezićem in Milanko Markezić, zastavljeno v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana,
matična številka 1430564, za zavarovanje
njune denarne terjatve v višini 55.000 EUR
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 6-mesečnega Euriborja,
ki trenutno znaša 2,195% in pribitka v višini
3,000%, kar ob sklenitvi te pogodbe znaša 5,195%, z odplačilom v 180 zaporednih
mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 440,55 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, in zapadejo
v plačilo v enakem časovnem zaporedju,
to je vsakega 1. v mesecu, od katerih prva
zapade v plačilo dne 1. 5. 2005, zadnja pa
dne 1. 4. 2020, z možnostjo enostranskega
odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika
v primeru, če sta dolžnika v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet,
z morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z
uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 389/05
Ob-8491/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 389/05 z dne 18. 3. 2005,
je dvosobno stanovanje št. 7, v prvem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Janeza Puharja 6, Kranj, stoječe na parc.
št. 182/5 k.o. Huje, skupaj v izmeri 58,58
m2, last zastaviteljev Nataše Krstič, Vrečkova ulica 11, Kranj, do 2/3 in Roka Šmida,
Ulica Tončka Dežmana 6, Kranj, do 1/3,
na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 2.
2005, sklenjene s prodajalcem družbo Portfelj, d.o.o. zastavljeno v korist upnice Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v
Sloveniji, Dunajska 63, Ljubljana, matična
številka 1430564, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 42.100 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, na dan plačila, z letno obrestno mero v višini 6-mesečnega Euriborja,
ki trenutno znaša 2,195% in pribitka v višini
2,250%, kar ob sklenitvi te pogodbe znaša 4,445%, z odplačilom v 120 zaporednih
mesečnih anuitetah v višini, ki ob sklenitvi kreditne pogodbe znaša 435,20 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan plačila, in zapadejo
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v plačilo v enakem časovnem zaporedju,
to je vsakega 1. v mesecu, od katerih prva
zapade v plačilo dne 1. 5. 2005, zadnja pa
dne 1. 4. 2015, z možnostjo enostranskega
odstopa od kreditne pogodbe s strani upnika
v primeru, če sta dolžnika v zamudi s plačilom začetne ali dveh zaporednih anuitet,
z morebitnimi stroški, ki bi jih upnik imel z
uveljavljanjem vračila terjatve ter z ostalimi
pogoji, razvidnimi iz te kreditne pogodbe.
SV 404/2005
Ob-8492/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 404/2005 z dne 22. 3. 2005, je
nepremičnina, ki je na temelju darilne pogodbe z dne 21. 2. 2005, last Gojka Vidoviča,
Kalinška ul. 20, Kranj, – stanovanje št. 5, v 1.
nadstropju stanovanjske zgradbe na naslovu
Kališka ul. 20, 4000 Kranj, stoječa na parc.
št. 549/2 k.o. Breg ob Savi, v skupni izmeri
29,57 m2 ter pripadajočim kletnim prostorom
v skupni izmeri 3,63 m2, zastavljeno v korist
upnice Volksbank – Kärnten Süd reg. Gen.
m.b.H., Hauptplatz 6, Ferlach/Borovlje, Avstrija, za zavarovanje njegove denarne terjatve v višini 17.000 EUR s pripadki.
SV 146/05
Ob-8493/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus
iz Trbovelj, opr. št. SV 146/05 z dne 15. 3.
2005, je bila nepremičnina-stanovanje št. 2 v
skupni izmeri 60,10 m2, ki se nahaja v pritličju
stanovanjske hiše v Trbovljah, Trg revolucije 10a, last zastavitelja Liščinski Gorana,
EMŠO 0205969500265, stan. Trg revolucije
10a, Trbovlje, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe z dne 17. 11. 1997, sklenjene med
Ido Klančar in Klančar Borisom, obema kot
prodajalcema in Liščinski Goranom, kot kupcem, zastavljena v korist upnika Tasunović
Dragana, EMŠO 1401965500454, stan. Prešernova cesta 47, Grosuplje, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9.100 EUR z vsemi
pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnik
imel z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 263/2005
Ob-8494/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 263/2005 z dne
15. 3. 2005, je stanovanje št. 89/II v izmeri
74,73 m², v Mariboru, Trg Dušana Kvedra
10, last Pliberšek Simone, stan. Maribor, Trg
Dušana Kvedra 10, na temelju sklepa o dedovanju opr. št. II D 584/95 z dne 15. 11.
1995, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.100 CHF s pp, v tol. protivrednosti po
srednjem tečaju BS za CHF na dan plačila.
SV 276/2005
Ob-8495/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 276/2005 z dne
16. 3. 2005, je stanovanje št. 5/II v izmeri
59,97 m2, v hiši Zgornja Korena 33, ki stoji
na parc. št. 3/3 k.o. Zg. Korena, last Pilinger
Janje, Zg. Korena 33, na temelju razdružilne pogodbe z dne 12. 4. 1996, zastavljeno
v korist Raiffeisenbank Mureck, Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 35.600
EUR v SIT protivrednosti po prodajnem tečaju BS na dan plačila.
SV 304/2005
Ob-8496/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča

Št.

iz Maribora, opravilna številka SV/304/2005
z dne 21. 3. 2005, je stanovanje št. 2, v izmeri 21,06 m² in stanovanje št. 9, v izmeri
19,39 m², oba v pritličju hiše v Mariboru,
Valvasorjeva ulica 30, ki stoji na parc. št.
34/1, pripisani pri vl. št. 1306 k.o. Tabor,
last Rikanović Ljeposave, stanujoče Maribor, Valvasorjeva ulica 30, na temelju kupoprodajne pogodbe št. 12/98 z dne 20. 7.
1998 in kupoprodajne pogodbe z dne 29. 4.
2002, zastavljeno v korist SKB banke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
5.000 EUR s pp.
SV 279/05
Ob-8497/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 279/05 z dne 16. 3. 2005
in priloženega sporazuma, je bil poslovni
prostor v skupni izmeri 64,80 m2, št. B-16 v
kletni etaži objekta Večnamenska dvorana
Koper – »Dvorana Boniﬁka«, po kupoprodajni pogodbi, zgrajenem do IV. gradbene
faze, stavba stoječa na parc. št. 1398/5,
parc. št. 1398/8, parc. št. 1423/2 in parc. št.
1423/3, vse k.o. Koper, last zastavitelja Jelačin Iztoka, lastnine pridobljene na podlagi
kupoprodajne pogodbe št. VND-12/97-K z
dne 2. 4. 1997 ter potrdila o plačilu celotne
kupnine ter zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 14. 3. 2005, zastavljeno v zavarovanje
terjatve upnice do dolžnice družbe z omejeno odgovornostjo Pacor trgovina d.o.o. v višini 200.000 EUR glavnice, z obrestno mero
1M Euribor + 1,4% letno, z efek. obr. m.
3,86% letno, z zapadlostjo zadnjega obroka najkasneje 9. 3. 2012, v korist upnice
delniške družbe Bank Austria Creditanstalt
d.d., m.š. 5446546, s sedežem v Ljubljani,
Šmartinska ul. št. 140.
SV 161/05
Ob-8498/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 161/05 z dne 21. 3. 2005,
je bilo stanovanje št. 36, v 8. nadstropju
večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta
maršala Tita 89, stoječe na parc. št. 533/21
k.o. Jesenice, v skupni izmeri 53,80 m2,
last zastavitelja Zorana Vučkovskega, Cesta
Cirila Tavčarja 3, Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 27. 9. 2004, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.500 EUR s pripadki.
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št. SV-112/05, je bilo stanovanje št. 13, v
3. in 4. etaži stanovanjske hiše Steklarska
ul. 16, 3252 Rogatec, stoječe na parc. št.
280 k.o. Rogatec, v izmeri 127,62 m2, last
dolžnice Halužan Bernarde, Celjska c. 2,
3240 Šmarje pri Jelšah, na podlagi prodajne
pogodbe za etažno lastnino z dne 18. 12.
2004, aneksa k njej z dne 17. 2. 2005, sklenjeno s prodajalko Lončar Anico, Steklarska
16, Rogatec, v zvezi s kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št. 3610-32/91-4/2
z dne 8. 11. 1991, sklenjeno med Občino
Šmarje pri Jelšah in Lončar Anico ter kupoprodajno pogodbo z dne 10. 8. 1993 in
aneksom k tej pogodbi z dne 23. 11. 1993,
sklenjenima med Občino Šmarje pri Jelšah,
Mrkša Nevenko, Rogatec 160A, Skupnostjo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
RS, Mikolič Martinom, Rogatec 160A, Majcenič Tomislavom in Sonjo, oba Rogatec
160A, Tepeš Miro, Rogatec 160A in Crnogoj
Stjepanom in Biserko, Rogatec 160A, vsemi
kot prodajalci ter Halužan Anico, Rogatec
160A, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina
4, matična številka 5026237, za zavarovanje denarne terjatve v višini 39.400 EUR s
pripadki.
SV 203/05
Ob-8501/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 203/05 z dne 21. 3.
2005, je nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje s podstrešjem tip J v mansardi objekta A lameli zahod št. 425c, vhod 1-2, v
izmeri 64,47 m2, shrambe št. 28 v izmeri
5,67 m2, podstrešje v izmeri 57,40 m2 ter
funkcionalni del vhoda v stanovanje v izmeri
1,63 m2, ki se nahaja v poslovno – stanovanjskem objektu »S–4 Pobrežje« v Mariboru, Zdravkova ulica 12, stoječem na parc.
št. 2106/1, vpisani pri vl. št. 2912, k.o. Pobrežje, ki je do celote last Bojane Rajzman,
stanujoče Zdravkova ulica 12, Maribor, na
podlagi posadne listine, opr. št. SV 679/02
z dne 26. 6. 2002, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga
z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse
2, Lipnica, Republika Avstrija, 1870777, za
zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Bojane Rajzman in Igorja Radoliča, oba
stanujoča Zdravkova ulica 12, Maribor, v
višini 75.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.

SV 164/05
Ob-8499/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 164/05 z dne 21. 3. 2005,
je bil lokal št. P31 do P41, ki se nahaja
v objektu, stoječem na parc. št. 13/4 k.o.
Kranjska Gora, lokal v izmeri 147 m2, last
zastavitelja Draga Debeljaka, Cesta Staneta
Žagarja 45, Kranj, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 6/32-16154/1-04 z dne 17. 12.
2004, sklenjene med Pošto Slovenije d.o.o.
kot prodajalko in kupcem Dedra Šport Drago Debeljak s.p., v korist upnice Pošte Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, za
zavarovanje denarne terjatve v skupni višini
35.000 EUR s pripadki.

SV 373/05
Ob-8502/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 373/05 z dne 23. 3. 2005,
je enosobno stanovanje številka 13, v četrtem nadstropju oziroma mansardi poslovno
stanovanjske zgradbe na naslovu Trg svobode 25, Kranj, ki stoji na parc. št. 297/1
k.o. Tržič, v izmeri 37,05 m2, last zastavitelja
Janeza Plohla, Trg svobode 25, Tržič, na
temelju kupoprodajne pogodbe z dne 30. 4.
2004, sklenjene s prodajalko Pošto Slovenije d.o.o., zastavljeno v korist upnice Pošte
Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor,
matična številka 5881447, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 5,845.000
SIT s pripadki.

SV 112/05
Ob-8500/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Pavla Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 18. 2. 2005, opr.

SV 175/05
Ob-8619/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj
Gradca, opr. št. 175/05 z dne 21. 3. 2005,
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je bila nepremičnina, Bernardi Jelen lastno
dvosobno stanovanje v izmeri 71,40 m2, na
naslovu Vurmat 15, ki je vpisano v zemljiški
knjigi Okrajnega sodišča v Mariboru, pod vl.
št. 137, k.o. Zg. Vurmat, katerega je pridobila v last na podlagi kupoprodajne pogodbe,
ki jo je dne 30. 10. 2002 sklenila s prodajalcem Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.,
Maribor in ki ni vpisano v etažni knjigi pri
zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Slovenj
Gradcu, zastavljeno za zavarovanje terjatve
v višini 9,800.000 SIT, katero se je dolžnica zavezala vrniti v 25 letih, oziroma do
25. 2. 2030 v mesečnih anuitetah, ki znaša
na dan sklenitve pogodbe 59.007 SIT, in ki
zapade v plačilo zadnji dan v mesecu, upnik pa določi mesečno anuiteto ob prenosu
kredita v odplačilo na osnovi izkoriščenega
zneska kredita, odplačilne dobe in letne obrestne mere, anuiteto pa upnik obračunava
in spreminja najmanj enkrat letno, v skladu
z določili o načinih in rokih za obračun obresti banke, skupaj z obrestmi po obrestni
meri ki je ob sklenitvi pogodbe šestmesečni
Euribor, povečan za 3,2% in je spremenljiva,
pri čemer znaša efektivna obrestna mera
na dan sklenitve pogodbe 5,49% letno in
se spremeni, če se spremenijo postavke,
navedene v 1. členu kreditne pogodbe, ter
skupaj z morebitnimi zamudnimi obrestmi
in stroški prisilne izterjave dolga, pri čemer
znaša čista izplačilna vrednost odobreni kredit minus stroški odobritve kredita, v korist
zastavne upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, mat.
št. 5860580, vse do dokončnega poplačila
terjatve upnice.
SV 314/2005
Ob-8620/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 314/2005 z dne
22. 3. 2005, je parcela številka 2665/8 stavba, ki meri 59 m2, dvorišče, ki meri 44 m2 in
dvorišče, ki meri 17 m2 k.o. Pobrežje, z na
njej stoječo vrstno hišo H4.6, v Mariboru,
Makedonska 99 in garaža GH032, ki meri
15,27 m2, identiﬁkacijska št. dela stavbe 6,
kot posameznem delu stavbe v etažni lastnini, identiﬁkacijska št. stavbe 88, ki stoji na
parc. št. 2665/14 k.o. Pobrežje, solast Hrovat Mojce, stanujoče Maribor, Vrazova 58 in
Završnik Marka, stanujočega Maribor, Prijateljeva 23, na temelju pogodbe št. 11-035
z dne 22. 2. 2005, zastavljeno v korist NLB
d.d., za zavarovanje denarnih terjatev v višini 36.500 EUR s pp in v višini 36.500 EUR
s pp.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 23/2004

Os-8504/05

Preklic
Preklicujemo objavo začetka postopka
prisilne poravnave opr. št. St 23/2004 za
družbo Partner, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Mariborska 4, Radlje ob Dravi, v
Uradnem listu RS, št. 24 z dne 11. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 23. 3. 2005
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St 41/2002
Os-8075/05
To sodišče vabi upnike na narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom Conen – Trgovina in storitve d.o.o., v stečaju Izola,
Obrtna ulica 13, Izola, ki bo dne 12. 5.
2005 ob 9.30 v razpravni dvorani št. 135/I
tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek glavne
razdelitve na sodišču v sobi 208/II – desno
med uradnimi urami sodišča, to je v ponedeljek in petek od 9. do 12. ure in v sredo od 9.
do 12. ter od 14. do 16.30.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 3. 2005
St 83/2004
Os-8076/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 83/2004 z dne 11. 3. 2005 odločilo, da:
1. se stečajni postopek nad dolžnikom,
ki je v registru samostojnih podjetnikov vpisan kot Gradbeništvo in gostinstvo, Obradovič Milan s.p., Pod ostrim vrhom 15,
Postojna, matična številka 1239813, začne
in takoj zaključi,
2. po pravnomočnosti sklepa:
– Občini Postojna izroči – brez prevzema
obveznosti – dolžnikovo terjatev po računu
št. 1/3 z dne 1. 6. 2003 v znesku 1,128.000
SIT in vozilo znamke Zastava Yugo 55 Koral, št. šasije VX1145A0000223046, št. motorja 128A064, z reg. oznako PO S1-313 in
– odreja izbris samostojnega podjetnika
iz registra samostojnih podjetnikov pri Davčnem uradu Postojna.
Zoper ta sklep se lahko pritožijo upniki v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 11. 3. 2005
St 6/2005
Os-8077/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 6/2005 z dne 15. 3. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom IKA
trgovsko podjetje Žiri d.o.o., Industrijska
11, Žiri, matična številka 5332150, šifra dejavnosti 52.488, davčna številka 84885211.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je
določen Veljko Jan, Partizanska c. 43, Škofja Loka.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
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.
Vlogi je potrebno priložiti potrdilo o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT,
na račun št. 01100-1000339014, sklic na
št. 11-42170-7110006-55406005 za pravne
osebe, in račun št. 01100-1000338529, sklic
na št. 11-42170-7110006-55406005 za ﬁzične osebe in zasebnike.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za prijavo
terjatev.
5. Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Nuova Imas, s.r.l., Via Roma 143-CAS.
POST 4, 31020 S Zenone Degli Ezzelini
Italia,
– Miks d.o.o., Stegne 15, Ljubljana,
– GIA-S d.o.o., Industrijska 5, Grosuplje,
– Mrak Vladimir, Industrijska 7, Žiri,

– Anton Likar, Pot v skale 6, Žiri, kot delavski zaupnik.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko
tega sodišča dne 15. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2005
St 306/2004
Os-8078/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 306/2004 dne 11. 3. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom Nose Ivan s.p.
– Mesarja, Šalka vas 135, Kočevje začelo
in takoj zaključilo stečajni postopek zaradi
neobstoja stečajne mase.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
St 34/2005
Os-8079/05
To sodišče je s sklepom St 34/2005 dne
15. 3. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Point d.o.o. podjetje za marketing, organizacijo in turizem, Kolodvorska 16a, Ljubljana, matična številka
5408717, vložna številka 10401300.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 13. 6. 2005 ob 10. uri, soba 321/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
15. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005
St 29/2005
Os-8080/05
To sodišče je s sklepom St 29/2005 dne
14. 3. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Scando-Omega, Podjetje za
proizvodnjo, trgovino živilskih in neživilskih proizvodov, marketing, storitve,
gradbeni inženiring,.., d.o.o., Radomlje,
Pelechova 20, Radomlje, matična številka
5580242, davčna številka 34438076.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
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1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 21. 6. 2005 ob 10. uri, soba 363/III tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2005
St 22/2002
Os-8081/05
To sodišče je s sklepom St 22/2002 dne
10. 3. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Ana podjetje za trgovino in gostinstvo Šiška, d.o.o., Sora 36c, Medvode,
ker premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 3. 2005
St 188/2004
Os-8082/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 188/2004 dne 15. 3. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina Erazem, Klaus Diether Požgan s.p.,
Partizanska ul. 2, Slovenska Bistrica.
Odslej ﬁrma glasi Trgovina Erazem,
Klaus Diether Požgan s.p., Partizanska ul.
2, Slovenska Bistrica - v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Aleksandra Kaučič-Klanjšek, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
19. 8. 2005 ob 10. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2005
St 104/2004
Os-8083/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 104/2004 dne 15. 3. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Vaba d.o.o., Pod Kozjakom 10, Selnica
ob Dravi.
Odslej ﬁrma glasi Vaba d.o.o., Pod Kozjakom 10, Selnica ob Dravi – v stečaju.
Šifra dejavnosti: 52.120, matična številka: 5431352.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Aleksandra Kaučič-Klajnšek, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s
predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
19. 8. 2005 ob 9. uri v sobi 253 tukajšnjega
sodišča.
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VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2005
St 149/2004
Os-8084/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Lešnik Božo s.p., Kava bar Ključek,
Trg svobode 22, Slovenska Bistrica, se
v skladu z 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 3. 2005
St 14/2005
Os-8085/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 14/2005 z dne 15. 3. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Šestica d.o.o., Jurčičeva 15, Lenart v Slovenskih goricah, matična številka: 1638777,
dejavnost: 51.900, ter odredilo imenovanje
upniškega odbora v sestavi:
1. FIB Komerc d.o.o., Pri vrtnariji 63,
Zrkovci,
2. Origin Športna konfekcija d.o.o., Cankarjeva 1/a, Lenart v Slovenskih goricah,
3. Zvezda Diana, Murska Sobota d.o.o.,
Trg zmage 8, Murska Sobota,
4. Paf Export - Import d.o.o., Industrijska
ul. 20, Lenart,
5. Žižek Goran, Jurčičeva 15, Lenart,
predstavnik delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Aleksandra Kaučič-Klajnšek, Ul. Vita
Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazi v
30 dneh po objavi tega izvlečka oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku 30-dnevnega roka za prijavo terjatev z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 15. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2005
St 87/2004
Os-8086/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica hitra prehrana »Pridi
k Fridi«, Brigita Horvat s.p., Ulica Mikloša
Kuzmiča 2, Murska Sobota – v stečaju,
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev dne
25. 4. 2005 ob 10.30, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 3. 2005
St 80/2005
Os-8087/05
1. Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika Bar Lipa Angela Cvetkovič s.p.,
Čepinci 10 – v stečaju, davčna številka
32231997, matična številka 5108279, se
iz razloga II. odstavka 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
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2. Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
3. Narok za preizkus upniških terjatev,
ki bi moral biti dne 18. 4. 2005 ob 14. uri
pri tukajšnjem sodišču v sobi št. 12, se preklicuje.
4. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 3. 2005
St 28/2004
Os-8088/05
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Horvat Dragica s.p. Cvetličarna Tina,
Fokovci 57 – v stečaju, stečajni senat razpisuje narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev.
Narok bo dne 30. 5. 2005 ob 13.30, pri
tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
Upniki si lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 413/IV v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 3. 2005
St 37/2004
Os-8089/05
To sodišče je dne 15. 3. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 37/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Avtoprevozništvo Milorad Maletić, s.p., Šempas 193,
Šempas, matična št. 5937967000, šifra
dejavnosti 60.240 – cestni tovorni promet,
davčna št. 70284822.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo
na original prijave, nad navedenim zneskom
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na
št. 11 42218-7110006-3704. Prijava terjatev
in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
27. 5. 2005 ob 8.30, v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 3. 2005
St 21/2003
Os-8090/05
To sodišče je dne 15. 3. 2005 izdalo sklep
opr. št. St 21/2003, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Ingo Inženiring, d.o.o.,
Nova Gorica, Vojkova cesta 19, 5250 Solkan, davčna številka 43776167, matična številka 5303311, šifra dejavnosti 74.204.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso
v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, ven-
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dar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT.
Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na št.
11 42218-7110006-2103. Prijava terjatev in
vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 3.
6. 2005 ob 8.30 v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 3. 2005
St 41/2004
Os-8091/05
To sodišče je dne 15. 3. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 41/2004, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Nobi, d.o.o.,
Vzdrževanje objektov in naprav, Lokavec 34, 5270 Ajdovščina, davčna številka
36535524, matična številka 5614015.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, 5290
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na
št. 11 42218-7110006-4104. Prijava terjatev
in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
3. 6. 2005 ob 8.40 v sobi 108/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 3. 2005
St 10/2005
Os-8092/05
To sodišče je dne 15. 3. 2005 izdalo sklep
opr. št. St 10/2005 da se začne stečajni postopek zoper Soča, Vodnogospodarsko
podjetje, d.d., Nova Gorica, Industrijska
c. 2, Kromberk, Nova Gorica, matična številka 5151490, številka dejavnosti 45.240,
davčna številka 58968644.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (1.900 SIT) in največ do vrednosti
2.000 točk (38.000 SIT). Takso je potrebno
plačati na TRR 0100-1000-339014, sklic na št.
11-42218-7110006-00001005. Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. 6. 2005 ob 8.30, v sobi št. 110/I tega
sodišča.
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Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 15. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 15. 3. 2005
St 30/2004
Os-8093/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Rajko Bela trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Zabovci 85/a,
ki bo dne 3. 5. 2005, ob 9.45, v sobi 26/II,
tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne
reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni
tega sodišča v sobi 20/I, v času uradnih ur
– vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure, v ponedeljek in sredo pa tudi od 13.
do 16. ure.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 3. 2005
St 39/2002
Os-8094/05
Stečajni postopek opr. št. St 39/2002 nad
dolžnico Karner-Irena Bar, Irena Lenart
s.p. – v stečaju, Stari trg 27, Slovenj Gradec, se zaključi.
Upniki se lahko pritožijo v roku 15 dni po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa bo odrejen
izbris dolžnice iz registra podjetnikov posameznikov pod št. 49-1168/00 pri Davčni
upravi Republike Slovenije, Davčni urad Maribor, izpostava Dravograd.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 3. 2005
St 163/2004
Os-8132/05
Stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Firšt Ivan s.p., Ključavničarstvo,
krovstvo, kleparstvo, C. Graške gore 3,
Limbuš, se ustavi.
Sklep je postal pravnomočen dne 8. 3.
2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 17. 3. 2005
St 56/2004
Os-8133/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Juraković Alan s.p., Posredniško
poslovne storitve, svetovanje – Vest, Ulica Zorana Velnerja 7, Murska Sobota – v
stečaju, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 3. 2005
St 14/2004
Os-8134/05
Stečajni postopek opr. št. St 14/2004,
nad dolžnikom Kalko d.o.o., Nicina 12,
Prevalje, se zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v 15 dneh po
objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika Kalko d.o.o., Nicina 12, Prevalje, iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 16. 3. 2005
St 43/2005
Os-8286/05
To sodišče je s sklepom z dne 9. 3. 2005
pod opr. št. St 43/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom LIK – Lamelirnica Proizvodnja vseh tipov lepljenih

proﬁlov in plošč iz vseh vrst lesa d.o.o.
Kočevje, Novomeška 5, matična številka:
5461448, šifra dejavnosti 20.200, davčna
številka 15070514.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino v domači valuti, preračunano po
srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja
na dan začetka postopka prisilne poravnave
(9. 3. 2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Brane Gorše, odvetnik iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– LIK Kočevje d.d., Novomeška c. 5, Kočevje,
– LIK – Stolik d.o.o., Novomeška c. 5,
Kočevje,
– Invico d.o.o., Kamnik pod Krimom 65a,
Preserje,
– Mitol Tovarna lepil d.d., Partizanska c.
78, Sežana,
– Peter Mourin – predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 9. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2005
St 22/2004
Os-8288/05
1. To sodišče je s sklepom št. St 22/2004
z dne 17. 3. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Maygut podjetje za gradbeništvo in investicije d.o.o., Cesta prvih
borcev 11, Brežice, matična št. 5460115.
2. Za stečajnega upravitelja je bil imenovan Tomaž Kos s.p. iz Celja, Ulica XIV.
divizije 14/III.
3. Upnike opozarjamo, da prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh pisnih
izvodih v skladu s 137. členom ZPPSL v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka.
4. Začetek stečajnega postopka se po
uradni dolžnosti vpiše v sodni register pod
vl. št. 1/04218/00.
5. Narok za preizkus terjatev bo dne
15. 6. 2005 ob 8.30, v razpravni dvorani
IV/II tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 17. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 17. 3. 2005
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St 36/2005
Os-8381/05
To sodišče je s sklepom z dne 8. 3. 2005
pod opr. št. St 36/2005 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Emona
blagovnica Bežigrad d.d., Dunajska 49,
Ljubljana, matična številka 5302021, davčna
številka 26215705.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (8. 3.
2005).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva
začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo,
prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan
začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Brane Gorše iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Zero d.o.o., Gastilska c. 12, Grosuplje,
– SPZ d.o.o., Brnčičeva ul. 31, Ljubljana,
– Beti Metlika d.d., Tovarniška c. 2, Metlika,
– G7 d.o.o., Špruha 33, Trzin,
– Zdenka Kastelic, Bizoviška 57, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 8. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2005
St 4/2005
Os-8505/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 4/2005 z dne 2. 3. 2005 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom PA GAT, proizvodnja, agencija, gostinstvo in trgovina
d.o.o., Glavni trg 25, Slovenj Gradec.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. ERA Trgovina z živilskimi in neživilskimi
izdelki d.d., Prešernova 10, Velenje,
2. Pomurske mlekarne d.d., Industrijska
ulica 10, Murska Sobota,
3. Pohorske mesnine d.o.o., Hotinjska cesta 19, Orehova vas,
4. Pivka perutninarstvo d.d., Neverke 30,
Košana,
5. Zoﬁja Pajenk, Stari trg 33, Slovenj Gradec, kot delavska zaupnica.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi mag. Radovan Triplat, Kotlje 94, Kotlje.
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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 2. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 2. 3. 2005

Izvršbe
In 04/71
Os-2420/05
Na podlagi sklepov o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 04/71 z dne 11. 10. 2004, zaradi
izterjave 40.911 SIT s pp in opr. št. In 04/72
z dne 12. 10. 2004, zaradi izterjave 55.284
SIT s pp, obeh izdanih v korist upnika Atrij
stanovanjska zadruga z.o.o., Lava 7, Celje, zoper dolžnico Nenadič Agneza, Visoče
9/a, Planina pri Sevnici, se v korist upnika,
v skladu s členom 211/III Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ, opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja št. 2, v pritličju stanovanjske
hiše Visoče 9/a, Planina pri Sevnici, v izmeri
39,65 m2, ki v naravi obsega kuhinjo v izmeri
13,23 m2, sobo v izmeri 10,89 m2, sobo v izmeri 6,45 m2, hodnik v izmeri 3,25 m2, WC
v izmeri 1,76 m2, skupno kopalnico v izmeri
1,08 m2 in klet v izmeri 2,94 m2, last dolžnice
Nenadič Agneze, stan. Visoče 9/a, Planina
pri Sevnici. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe sklepa o izvršbi. Z zaznambo
sklepa pridobi upnik zastavno pravico ne
nepremičnini z učinki tudi proti tistemu, ki
pozneje pridobi lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 7. 1. 2005
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In 2000/00029
Os-6724/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 00/29 z dne 29. 11. 2002, zaradi izterjave 691.480,34 SIT s pripadki, izdanega v
korist upnice Grawe zavarovalnica d.d. (prej
Prima zavarovalna družba d.d.), Gregorčičeva 39, Maribor, se v korist upnika, v skladu
z 211/III členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja
št. 7, v I. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na parceli št. 22, k.o. Šentjur, v Šentjurju, Ulica Miloša Zidanška 10/a, v izmeri
71,70 m2, ki v naravi obsega kuhinjo v izmeri
11,31 m2, sobo v izmeri 18,17 m2, sobo v izmeri 12,07 m2, sobo v izmeri 7,92 m2, hodnik
v izmeri 11,14 m2, kopalnico v izmeri 4,63 m2,
balkon v izmeri 4,50 m2 in druge prostore v
izmeri 1,95 m2, ki je last dolžnikov Antona in
Mateje Zorič, obeh stan. Ul. Miloša Zidanška
10a, Šentjur.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
sklepa o izvršbi. Z zaznambo sklepa pridobi
upnica zastavno pravico na nepremičnini z
učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi
lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 21. 2. 2005
In 2000/00028
Os-6725/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
opr. št. In 00/28 z dne 29. 11. 2002, zaradi izterjave 995.793,90 SIT s pripadki, izdanega v
korist upnice Grawe zavarovalnica d.d. (prej
Prima zavarovalna družba d.d.), Gregorčičeva 39, Maribor, se v korist upnika, v skladu
z 211/III členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, opravi rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanja
št. 7, v I. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na parceli št. 22, k.o. Šentjur, v Šentjurju, Ulica Miloša Zidanška 10/a, v izmeri
71,70 m2, ki v naravi obsega kuhinjo v izmeri
11,31 m2, sobo v izmeri 18,17 m2, sobo v izmeri 12,07 m2, sobo v izmeri 7,92 m2, hodnik
v izmeri 11,14 m2, kopalnico v izmeri 4,63 m2,
balkon v izmeri 4,50 m2 in druge prostore v
izmeri 1,95 m2, ki je last dolžnikov Antona in
Mateje Zorič, obeh stan. Ul. Miloša Zidanška
10a, Šentjur.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
sklepa o izvršbi. Z zaznambo sklepa pridobi
upnica zastavno pravico na nepremičnini z
učinki tudi proti tistemu, ki pozneje pridobi
lastninsko pravico na tej nepremičnini.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 21. 2. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 6712/2004
Os-4051/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka
Loredane Adamič-El Sibai, zaradi predloga
za dopolnitev zemljiške knjige, dne 1. 1.
2004 sklenilo:
Uvede se postopek uvedbe zemljiške
knjige za parc. št. 2173/6, dvorišče, v izmeri
22 m2, k.o. Sv. Anton, pri kateri je z mero
verjetnosti izkazana lastninska pravica Glavina Marije, Pridvor, Kavaliči 161.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 2173/6, k.o. Sv. Anton, se poziva, da v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
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izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek postopka zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 3. 2. 2005
Dn 7263/2000
Os-2849/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev SGP Stavbar Podjetje visoke gradnje d.o.o. - v stečaju
in Božene Čander, Cesta proletarskih brigad
62, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju, vpisanem v podvložku št.
2206/98 v katastrski občini Tabor, dne 24.
11. 2004, pod opr. št. Dn 7263/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe
z dne 30. 3. 1992, sklenjene med Štefanom
Hegedišem, Cesta proletarskih brigad 62,
Maribor in Boženo Čander, Maistrova ul.
8a, Maribor, na podlagi katere je Božena
Čander dobila stanovanje št. 34, v III. nadstropju stanovanjske hiše na C. proletarskih
brigad 62, Maribor, v zameno za svoje stanovanje.
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 14. 1. 2005
Dn 6088/2004
Os-2850/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Magdalene
Looser, Fleckl 16, Warmensteinnach, Nemčija, ki jo zastopa odv. Zoran Razboršek iz
Maribora, za vknjižbo lastninske pravice na
stanovanju, vpisanem v vložku št. 1625/26
katastrska občina Sp. Radvanje, dne 24. 11.
2004, pod opr. št. Dn 6088/2004, izdalo
sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe z dne
17. 2. 1994, sklenjene med darovalko Anico
Jelen, Prušnikova 26, Maribor in obdarjenko Magdaleno Looser, roj. Jelen, Fleckl 16,
Warmensteinnbach, Nemčija, na podlagi
katere je obdarjenka dobila enosobno stanovanje št. 247, v izmeri 43,73 m2, v I. nadstropju stanovanjske zgradbe na Prušnikovi
26 v Mariboru, ki stoji na parc. št. 1116/1, v
katastrski občini Sp. Radvanje.
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 14. 1. 2005
Dn 2625/2004
Os-2851/05
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Johana Musterja, Remschung 50, Leutschach, Avstrija,
ki ga zastopa Viktor Žižek, Ciringa 15, Zg.
Kungota, za vknjižbo lastninske pravice na
nepremičninah, vpisanih v vložku št. 66, ka-
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tastrska občina Gradišče, dne 19. 11. 2004,
pod opr. št. Dn 2624/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, darilne pogodbe za primer smrti z
dne 1. 6. 1989, s katero je darovalec Simon
Požarnik, Remšnik 58, Podvelka, podaril
Johannu Musterju, Remschnugg 50, Leutschach, Avstrija, nepremičnine s parc. št.
81, 82 in 83, vse vpisane v zemljiškoknjižni
vložek, št. 66, v katastrski občini Gradišče
ter dovolil vknjižbo lastninske pravice na
obdarjenca po svoji smrti.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedenih nepremičninah, 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 14. 1. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
I 2003/15981
Os-6122/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec,
Glavni trg 15, Kranj, proti dolžnici Shehi Violeti, Kavčičeva 14, Ljubljana, zaradi izterjave
302.540 SIT sklenilo:
dolžnici Shehi Violeti, Kavčičeva 14,
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 dotlej, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2005
P 98/99
Os-4022/05
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožni sodnici Evelin Toroš, v pravdni zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., Ljubljana, in stranskega intervenienta
na strani tožene stranke Nove KBM d.d., področje Nova Gorica, Kidričeva 11, Nova Gorica, zoper toženo stranko Dražena Topoljaka, Vojkova 66, Nova Gorica, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 2,660.763,60
SIT s pp sklenilo:
toženi stranki Draženu Topoljaku, Vojkova 66, Nova Gorica, sedaj neznanega
bivališča, se postavi začasna zastopnica,
odvetnica Katjuša Gorjan iz Nove Gorice,
Ul. XXX. divizije 23.
Začasna zastopnica ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika in to vse do takrat, dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 2. 2. 2005

N 47/2004
Os-4997/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Občine Brda,
Trg 25. maja 2, Dobrovo, ki jo zastopa odv.
Katjuša Gorjan iz Nove Gorice, zoper nasprotno udeleženko Baurecht Amalijo, roj.
Koršič, zaradi razglasitve pogrešane nasprotne udeleženke za mrtvo, izven naroka
dne 14. 2. 2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotni udeleženki Baurecht Amaliji postavi začasno zastopnico, odv. Kati Mininčič iz Nove Gorice, katera bo nasprotno
udeleženko zastopala v nepravdni zadevi
N 47/2004 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 2. 2005
N 46/2004
Os-7670/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Kerševan Lučane, Oševljek 15/a, Renče, ki jo zastopa
odv. Katjuša Gorjan iz Nove Gorice, zoper
nasprotnega udeleženca Pahor Antona, zaradi razglasitve pogrešanega Pahor Antona
za mrtvega, izven naroka dne 9. 3. 2005
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku se nasprotnemu udeležencu Pahor Antonu postavi začasno zastopnico, odv. Branko Mevlja
Turk iz Nove Gorice, katera bo nasprotnega
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi
N 46/2004 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 3. 2005
In 2001/00036
Os-7671/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Požar Tanje, Parecag 158,
Sečovlje, proti dolžniku Đeorgiev Radetu,
Parecag 158, Sečovlje, zaradi izterjave
883.868 SIT, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Đeorgiev Radetu se kot začasna zastopnica v izvršilni zadevi opr. št.
In 2001/00036 postavi Magda Mlač, odvetnica v Izoli.
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, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 8. 3. 2005
P 118/2003
Os-7673/05
Okrajno sodišče na Vrhniki je po sodnici Lidiji Ravbar Šinkovec, v pravdni zadevi
tožeče stranke Vide Rudolf, Tržaška c. 86,
Logatec, ki jo zastopa odvetnica Marija Bele
Vatovec iz Ljubljane, proti toženim strankam Grobovšek Dragu, Grobovšek Ivanu,
Husu Adolfu, Jerina Ivanu, Podnar Darinki
in Šepak Ivanki, vsi neznanega bivališča,
zaradi lastnine nepremičnin, izven naroka,
dne 1. 3. 2005 sklenilo:
toženim strankam Grobovšek Dragu,
Grobovšek Ivanu, Husu Adolfu, Jerina Ivanu, Podnar Darinki in Šepak Ivanki, se kot
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začasna zastopnica postavi Nives Vidmar,
odvetnica iz Logatca, Notranjska 14, Logatec.
Začasna zastopnica bo zastopala vse
tožene stranke v pravdni zadevi opr. št.
P 118/2003, dokler ne bodo tožene stranke ali njihov pooblaščenec nastopile pred
sodiščem.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 1. 3. 2005

Oklici dedičem
D 233/2004
Os-4037/05
Na Okrajnem sodišču v Brežicah je v
teku zapuščinski postopek po pokojni Ani
Krepelnik, rojeni 30. 11. 1911, nazadnje stanujoči Bizeljska c. 99, Bizeljsko, ki je umrla
17. 6. 2004.
Pozivamo vse, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine po pokojni Ani Krepelnik, da
se priglasijo Okrajnemu sodišču v Brežicah,
v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Brežicah
dne 4. 2. 2005
D 308/2004
Os-1741/05
Rajko Jenko, roj. 5. 9. 1953, državljan
Republike Slovenije, umrl 17. 9. 2002, nazadnje stanujoč Kranj, Šempetrska ul. 44,
ni zapustil oporoke.
Po podatkih smrtovnice je razvidno, da je
bil imenovani razvezan, brez otrok, imel je 7
bratov in 3 sestre.
Ker so se dediči 2. dednega reda odpovedali dedovanju, imajo pravico do dediščine dediči 3. dednega reda.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave oklica na oglasni deski tukajšnjega
sodišča.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 11. 1. 2005
D 189/2004
Os-7664/05
Na Okrajnem sodišču v Lenartu je v teku
zapuščinski postopek po pokojnih Solak Mariji, roj. 18. 10. 1854, državljanki SFRJ, nazadnje stanujoči Ptujska c. št. 8, Lenart, ki je
umrla dne 26. 10. 1945, Solak Jožeﬁ, roj. 8.
1. 1878, državljanki SFRJ in SR Slovenije,
nazadnje stanujoči Ptujska c. št. 8, Lenart,
ki je umrla dne 19. 2. 1953 in Solak Henriku,
roj. 16. 2. 1877, državljanu SFRJ in SR Slovenije, nazadnje stanujočem Ptujska c. št. 7,
Lenart, ki je umrl dne 13. 7. 1957.
Ker naslov dediča Jeffa Solaga, nazadnje stanujočega v Kanadi, sodišču ni znan,
se s tem oklicem poziva Jeffa Solaga, da se
v roku enega leta od dne objave tega oklica
priglasi Okrajnemu sodišču v Lenartu.
Za začasno zastopnico je sodišče dediču Jeffu Solagu, neznanega prebivališča,
postavilo Mileno Kralj, stanujočo Ul. Heroja
Lacka 36, Lenart, ki bo zastopala dediča v
zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Lenartu
dne 4. 3. 2005

Št.

Oklici pogrešanih
N 37/2004
Os-4035/05
Gomboc Jožef, sin Franca in Terezije,
rojen 13. 2. 1906, v Gederovcih, nazadnje
stanujoč v Gederovcih št. 24, je pogrešan
od leta 1945 dalje, takoj po končani drugi
svetovni vojni. Predlagateljica dokazovanja
smrti pogrešanega je Občina Tišina, Tišina št. 4. Skrbnica pogrešanega je Rituper
Simona, univ. dipl. prav. na Centru za socialno delo v Murski Soboti. Kdor ve kaj več
o smrti pogrešanega, naj to sporoči njegovi
skrbnici ali predlagateljici tega postopka ali
temu sodišču.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 3. 2. 2005

Kolektivni delovni spori
Kd 7/2004
Os-8479/05
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Uradni list RS, št. 2/04)
obvešča vse zainteresirane stranke, da je
uveden kolektivni delovni spor med predlagateljem KNSS Neodvisnost Sindikat
rejniških družin, Industrijska 13, Maribor in
nasprotno udeleženko Republiko Slovenijo
zaradi obstoja delovnega razmerja.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od te objave, lahko pa
tudi ves čas postopka na naroku s pisno
vlogo.
Poziv je nabit na oglasno desko tega sodišča 21. 3. 2005.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 383/2005
Rg-7630/05
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti sklep:
družba UNI, zastopstva in servis,
d.o.o., Šentjur, 2. bataljona 12/a, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 28. 2. 2005.
Premoženje družbe ostane družbeniku Zupanc Cvetku, stan. 2. bataljona 12/a,
Šentjur, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2005
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Srg 103/2005
Rg-2442/05
Družba Kompas Kranj, turistično podjetje, d.d. Kranj, s sedežem Tavčarjeva 22,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/02629/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Kompas, Turistično podjetje d.d., Pražakova 4,
Ljubljana.
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 21. 1. 2005
Srg 364/2005
Rg-7640/05
Družba Jesenko, podjetje za trgovino
in posredništvo, d.o.o., Škofja Loka, s
sedežem Demšarjeva c. 6, Škofja Loka,
vpisana na reg. vl. št. 1/03624/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Jesenko Iztok, Demšarjeva cesta 6, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 2005
Srg 00909/2005
Rg-4188/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe S.M. Jašić
in družbenik k.d. Gradbeništvo in storitve,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba S.M. Jašić in družbenik k.d.
Gradbeništvo in storitve, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/31920/00, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 24. 1.
2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Jašić Muharem, Hladilniška pot 1A, Ljubljana in Jašić Sulejman,
Šumatac b.b., Velika Kladuša, Bosna in Hercegovina, 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 9. 2. 2005
Srg 00924/2005
Rg-6701/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Erinvesta d.d., družba
za investicijski inženiring, Ljubljana, Reboljeva 14, ki jo zastopa notar Jože Rožman iz
Domžal, Kolodvorska 9a, objavlja sklep:
družba Erinvesta d.d., družba za investicijski inženiring, Ljubljana, Reboljeva
14, reg. št. vl. 1/19430/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
17. 1. 2005.
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Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Delničarji so: Grading & Co d.o.o., Ljubljana, Reboljeva 14, BBV d.o.o., Ljubljana, Rožna dolina, Cesta V/33, Perpar Boris Janez,
Ljubljana, Rožna dolina, Cesta V/33, Vidmar
Iztok, Ljubljana, Rožna dolina, Cesta V/33 in
Uhan Mitja, Radeče, Krakovo 11, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se vse premoženje prenese v celoti
na delničarje.
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 9. 2. 2005
Srg 00178/2005
Rg-7639/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Vijas, posredovanje in
storitve, d.o.o., Požarnice 80, Vnanje Gorice,
ki jo zastopa notar Miro Košak iz Ljubljane, Trg
republike 3, objavlja sklep:
družba Vijas, posredovanje in storitve,
d.o.o., Požarnice 80, Vnanje Gorice, reg. št.
vl. 1/37542/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne 14. 12.
2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Kavčič Zemljarič Marija,
Požarnice 80, Vnanje Gorice, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep družabnice 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 21. 2. 2005
SRG-19037/2001
Rg-8480/05
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni
sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Indy d.o.o.,
informacijsko poslovni biro, Ljubljana, Hradetckega 40/a, objavlja sklep:
Indy d.o.o., informacijsko poslovni biro
Ljubljana, Hradetckega 40/a, reg. št. vl.
1/26915/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 13. 12. 2001.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanoviteljica je Mojca Vrhovec, Poljanska cesta 50, Ljubljana, z ustanovitvenim
kapitalom 1,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
ustanoviteljico.
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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne 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. 3. 2002
Srg 3180/2004
Rg-1271/05
Družba Inkam, družba za izobraževanje,
trgovino in storitve d.o.o., Mlinska ulica 22,
Maribor, reg. št. vl. 1/10504/00, katere družbenica je Premec Inka, Gospejna ulica 9, Maribor, po sklepu družbenice družbe z dne 4. 6.
2004 preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzela Premec
Inka.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 1. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
REŠEVALEC d.o.o. Ljubljana, Hrvatski trg
3, Ljubljana, štampiljko v prvi vrsti je napisano
z dvojnim narekovajem spodaj na začetu
REŠEVALEC zaključena z narekovajem
zgoraj – črke so viskoke približno 5 mm, v
spodnji vrstici d.o.o. Ljubljana z velikostjo
črk 3 mm. gnw-183178
REŠEVALEC d.o.o. Ljubljana, Hrvatski
trg 3, Ljubljana, štampiljko v prvi vrsti je
napisano z dvojnim narekovajem spodaj
na začetku REŠEVALEC zaključena z
narekovajem zgoraj – črke so visoke
približno 5mm, v spodnji vrstici napis d.o.o.
Ljubljana z velikostjo črk 3mm. gnr-183179

Priglasitveni list
Lovrenčič Lado, Javornik 24, Ravne
na Koroškem, priglasitveni list, opravilna
št. 45-1111/03, izdan dne 24. 2. 2003.
gnw-182924
Omerzu Božo s.p., Brezovica pri
Stopičah 1, Novo mesto, priglasitveni list,
opravilna št. 038/2110-97, izdan dne 30. 6.
1997. gnq-182905
Verček Zdravko s.p., Stražišče 62,
Prevalje, priglasitveni list, opravilna
št. 45-433/94, izdan dne 27. 12. 1994.
gnb-182920

Potne listine
Anđić Ivo, Plešičeva 37, Ljubljana, potni
list, št. P00692264. gnm-183134
Beršan Bojan, Regentova 4, Ankaran
– Ankarano, potni list, št. P00052434.
gnb-183020
Bojović Neža, Bevkova 12, Celje, potni
list, št. P00521009. gno-183082
Ceroici Roberto, Seča 129, Portorož
– Portorose, potni list, št. P00362220.
gnr-183204

Duranović Armin, Bavdkova 1, Ljubljana,
potni list, št. P00877847. gni-183163
Jerant Marko, Kolarjeva 51, Ljubljana,
potni list, št. P00046152. gnu-183126
Jerant Mojca, Kolarjeva 51, Ljubljana, potni
list, št. P00046153. gnv-183125
Jerant Tjaša, Kolarjeva 51, Ljubljana, potni
list, št. P00148311. gns-183128
Jerant Žan, Kolarjeva 51, Ljubljana, potni
list, št. P00148312. gnt-183127
Kegl Adolf, Zg. Vrtiče 7/a, Zgornja Kungota,
maloobmejno prepustnico, št. A6.5712.
m-423
Košir Klemen, Stranska vas 4, Dobrova,
potni list, št. P00708780. gnc-182919
Koženjić Asmir, Preglov trg 3, Ljubljana,
potni list, št. P00947538. gnf-183166
Kravcar Branko, Alešovčeva ulica
40, Ljubljana, potni list, št. P00121690.
gno-183182
Kuntarič Janez Marko, Novo polje, cesta
I/7, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00776042.
gnx-182923
Majhenič Igor, Ljubljanska 68, Domžale,
potni list, št. P00398894. gnx-182973
Malerič Mojca, Vojna vas 14/a, Črnomelj,
potni list, št. P00537443. gnr-183079
Marolt Urška, Šolska ulica 28, Mozirje,
potni list, št. P00206446. gnu-183051
Mastnak Mitja, Vinogradna cesta 1, Zreče,
potni list, št. P00303877. gnb-182995
Mozetič Černe Vesna, Lukežiči 28, Renče,
potni list, št. P00775714. gnn-182983
Poklukar Vinko, Poljšica pri Gorjeh 75,
Zgornje Gorje, potni list, št. P00427521.
gns-182978
Pongračič Milan, Goriška 42, Velenje, potni
list, št. P00669687. gns-183103
Strmčnik Zdravko, Cesta Radomeljske
čete 37/b, Domžale, potni list, št. P00212057.
gnh-183164
Vehovar Metka, Levičnikova 20/a, Ljubljana,
potni list, št. P00911847. gnr-183029
Vehovar Špela, Levičnikova 20/a, Ljubljana,
potni list, št. P00381330. gns-183028
Zelenko Mirjana, Valvasorjeva 6, Maribor,
potni list, št. P00981898. gnn-183008
Žibert Štefka, Kraigherjeva ulica 30, Celje,
potni list, št. P00076457. gny-182997

Osebne izkaznice
Ahmetović Ismar, Cerej 36, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 001052490.
gnr-182979
Artnak Emilija, Ulica Frankolovskih žrtev
60, Celje, osebno izkaznico, št. 000080562.
gnz-182921
Bajec Helena, Perčeva 31, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000312889.
gnt-183077
Belović Biserka, Brilejeva 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001427117.
gnc-183169
Berčnik Sanja, Majeričeva 2, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001237376.
gnj-182987
Beršan Bojan, Regentova 4, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 000154391.
gnz-183021
Bezovšek Kristina, Ljubljanska cesta 30,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001213238.
gnb-182970
Bezovšek Marija, Ljubljanska cesta 30,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000042021.
gny-182972
Bezovšek Samantha, Ljubljanska cesta 30,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001213258.
gnz-182971
Bilban Uroš, Skaručna 50, Vodice, osebno
izkaznico, št. 000725610. gnk-183161
Bizjak Gašper, Grajska pot 2/a,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001636125.
gnx-182898
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Blatnik Marija, Vodotučine 7, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 000611873.
gnm-183184
Bogša Petra, Litmerk 1A, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001462758. gns-183003
Božiček Blaž, Opekarniška cesta 12B,
Celje, osebno izkaznico, št. 001802228.
gnf-182966
Breskvar Marija, Krožna pot 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000096593.
gny-183197
Cvenk Andi, Rimska cesta 72, Šempeter
v Savinjski dolini, osebno izkaznico, št.
001438435. gnz-182996
Černe Chris, Lukežiči 28, Renče, osebno
izkaznico, št. 001516518. gno-182982
Černe Neil, Lukežiči 28, Renče, osebno
izkaznico, št. 001750120. gnp-182981
Čop Marija, Podkum 11, Podkum, osebno
izkaznico, št. 000468080. gnl-183035
Čož Jožica, Opekarska 46, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000443631.
gnw-182949
Dajčman Tanja, V. Vlahoviča 43,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000865334.
gnv-183100
Dimic Uroš, Ulica Mirka Jurce 1,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
000282663. gnn-183108
Emeršič Aleš, Zgornji Duplec 101C,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001805864.
gng-182965
Filipič Nina, Ivana Suliča 16A, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001074901.
gnk-183011
Fjor Agata, Hruševlje 80, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 001164938.
gnh-183014
Flajsinger Jožef, Gvajčeva ulica 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000021208.
gng-183015
Flajšaker Jože, Jurija Vege 1, Idrija, osebno
izkaznico, št. 000149381. gnn-183083
Florjančič Gabriela, Kardeljeva cesta 73,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000261467.
gnx-183098
Frančić Damjan, Radmožanci 111,
Dobrovnik – Dobronak, osebno izkaznico, št.
001473977. gnc-182994
Glavan Milena, Topniška 70, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000182884.
gnu-183201
Hajzer Metka, Spodnja Lipnica 36A, Kamna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001441503.
gnf-183091
Hribar Dejan, Marija Reka 71, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
001577788.
gnd-182993
Ibraimi Gjulnehar, Potrčeva 38, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000111740. gne-183092
Jakobljević Đuro, Majaronova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 00015512.
gnu-182951
Jurak Martin, Ulica Žanke Erjavec 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001704025.
gns-183203
Jurjevec Helena, Klopce 8, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001642712.
gnk-183186
Juvanc Maruša, Gorica 17, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 000891226.
gnd-182918
Kalčič Boris, Majde Šilčeve 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000002926.
gny-182947
Kljajić Rade, Primožičeva 1, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000773004.
gnc-182894
Kokol Marija, Koroška 31, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000765615. gnm-183034
Kopun Barbara, Zg. Duplek 29, Spodnji
Duplek, osebno izkaznico, št. 000513877.
gnv-183000
Korošec
Marija,
Na
trati
17,
Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
000809773. gnj-183087

Št.

Korže Uroš, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001765484.
gnf-183141
Kostelec Jožef, Maroltova 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000186739.
gnn-183183
Krajnc Vladislav, Jurkičev trg 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789459.
gng-183190
Kramar Milan, Gornja Bistrica 9,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 000910317.
gny-183097
Križaj Miha, Glavna cesta 41, Naklo, osebno
izkaznico, št. 000813962. gnt-183102
Kugler Robi, Mali vrh 25, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 000405757.
gnn-183033
Leskovar Marija, Ulica Staneta Bokala 11,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000571029.
gng-182990
Ličen Sabina, Zg. Škoﬁje 54A,
Škoﬁje, osebno izkaznico, št. 001571542.
gnh-183089
Lugarič Mateja, Križni vrh 106,
Laporje, osebno izkaznico, št. 000983010.
gnt-183002
Marić Mario, Polhov Gradec 22, Polhov
Gradec, osebno izkaznico, št. 000746389.
gnr-182954
Marolt Urška, Šolska ulica 28, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001841322.
gnt-183052
Miš Erna, Cesta na Brdo 79, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001359020.
gnh-182964
Najdenik Slavko, Zg. Partinje 86, Jurovski
Dol, osebno izkaznico, št. 001521911.
gnd-182968
Novak Jože, Cesta brigad 53, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001640846.
gnq-183005
Omerčević Mirela, Kidričeva 30C, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000334220.
gnl-183010
Padavnik Mirjana, Borštnikova trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001053688.
gnd-183193
Pečovnik
Irma,
Ljubljanska
80/a,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001755734.
gne-183167
Pirc Edi, TZO 70, Kočevje, osebno
izkaznico, št. 001589559. gnx-182998
Plausteiner Ana, Veluščkova ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000464380.
gnz-183096
Počič Zvonko, Fokovci 9, Fokovci, osebno
izkaznico, št. 000980840. gnf-183016
Potokar Tone, Dole 7, Škoﬂjica, osebno
izkaznico, št. 000189753. gnw-182974
Prosenc Janez, Tomšičeva ulica 1,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001188440.
gnq-183080
Psenner Žan, Čarmanova ulica 11,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000882418.
gno-183032
Razvornik Škoﬁč Simona, Vojkova
cesta 91, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000751461. gnt-182977
Rehar Edvard, Trg Celjskih knezov 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 001233377.
gnq-183105
Ror Dijana, Cesta Jožeta Krajca 14,
Rakek, osebno izkaznico, št. 000277624.
gnj-183162
Rožič Darko, Strossmayerjeva 8,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001796294.
gnr-183004
Salamon
Sašo,
Polje
361,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
001618840. gnx-183198
Smolnikar
Igor,
Žnidaršičeva
13,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000217763.
gnw-183074
Smrečnik Nataša, Strojna 29, Prevalje,
osebno
izkaznico,
št.
000358006.
gnc-183019
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Sotlar Nada, Gorica 8, Leskovec pri
Krškem, osebno izkaznico, št. 000056753.
gnv-183025
Stiplovšek Roman, Griže 67, Griže, osebno
izkaznico, št. 000297773. gnp-183081
Stramšek Roman, Preloge 26, Zgornja
Ložnica, osebno izkaznico, št. 000940657.
gnl-182985
Strmšek Klavdija, Lončarjev dol 27B,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001292000.
gnr-183104
Šav Mojca, Movraž 64A, Gračišče, osebno
izkaznico, št. 001542666. gnm-183009
Šekoranja Vesna, Na gmajni 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 000949951.
gnw-182999
Škrilec Marko, Slovenska ulica 13, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000076917.
gnm-182984
Štalekar Božo, Preški vrh 43, Kotlje, osebno
izkaznico, št. 001082686. gne-182967
Šteiner
Mitja,
Gregorčičeva
36,
Radenci, osebno izkaznico, št. 000965604.
gnc-182969
Trplan Irena, Čepinci 32, Petrovci, osebno
izkaznico, št. 001233982. gng-183090
Ujc Marko, Vinje 43, Dol pri Ljubljani, osebno
izkaznico, št. 001336386. gnz-183175
Vrečar Simona, Marješka pot 38,
Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
001461871. gnz-182896
Vrtovec Leon, Semedela 47, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 000544430.
gno-183007
Zupanc Boris, Hrušica 71C, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
000155997.
gnd-183093
Žnidarič Ana Marija, Ulica Prekmurske
čete 135, Črenšovci, osebno izkaznico, št.
001092479. gnt-182902

Vozniška dovoljenja
Andrejašič Tanja, Na Stolbi 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S730418,
reg. št. 196882. gnh-183039
Ban Gregor, Kostanjek 25, Krško, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 18812.
gnv-182975
Batič Dragan, Vojkova 27/a, Deskle,
vozniško dovoljenje, kat. ABCE, reg. št. 30870,
izdala UE Nova Gorica. gnb-183070
Beganović Samir, Testenova ulica 119,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S001632722, reg. št. 38733, izdala UE
Domžale. gns-182953
Benčič Barbara, Križ 229, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
11783, izdala UE Sežana. gnk-182911
Bizilj Bine, Groharjeva 8, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 2160585, reg. št.
26729, izdala UE Kamnik. gnr-183129
Blaznik
Renata,
Zabukovje
26,
Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001732502, reg. št. 11666, izdala UE
Trebnje. gnn-182962
Bratušek Franc, Zg. Leskovec 5A, Zgornji
Leskovec, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1812024. gnv-182900
Bregar Nada, Artiče 50, Artiče, vozniško
dovoljenje, reg. št. 14350, izdala UE Litija.
gnq-182980
Breskavar Breda, Tovarniška ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1946889, reg. št. 80081. gnj-183037
Brešan Bojan, Regentova 4/a, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 57559, reg. št. 44512,
izdala UE Koper. gnd-182943
Cehnar Srečko, Jareninski dol 28/c,
Jarenina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 684029, reg. št. 6853, izdala UE Pesnica.
m-395
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Celestin Fabian, Cankarjeva 17, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BC, reg. št.
16366, izdala UE Nova Gorica. gnj-182912
Cvenk Andi, Rimska cesta 72, Šempeter v
Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1058139, izdala UE Žalec. gnh-182989
Cvetkovič Andreja, Dobrunjska cesta
36/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2034217, reg. št. 155477,
izdala UE Ljubljana. gnw-183174
Čmer Janez, Osenca 5, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1320639, reg. št.
45816. gnw-183099
Flegar Apolonija, Petanjci 109, Tišina,
vozniško dovoljenje, reg. št. 31220.
gni-182938
Gazibera Emir, Tomačevska cesta 11A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2096824, reg. št. 178257. gni-183188
Gomaz Janja, Črešnjevec 98, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
989204, reg. št. 19260, izdala UE Slovenska
Bistrica. m-398
Grašič Danijela, Gobovce 10, Podnart,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S139243,
reg. št. 5432, izdala UE Kranj. gne-183017
Halužan Ljubov, Ptujska cesta 11,
Pragersko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 479422, reg. št. 13878, izdala UE Slovenska
Bistrica. m-404
Ilijaš Kunc Andreja, Celovška cesta 99C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1613313, reg. št. 254660. gny-183172
Jagurdžija Rajif, Ferkova 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1608573, reg. št. 63686, izdala UE Maribor.
gnp-183006
Jakobljević Đuro, Majaronova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1822695, reg. št. 57242, izdala UE
Ljubljana. gnv-183075
Jurak Martin, Ulica Žanke Erjavec 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2026906, reg. št. 134678.
gnt-183202
Kastelic Zdenka, Židovska ulica 1-2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2045928, reg. št. 30977, izdala UE
Maribor. gnh-182914
Kodre Jožef, Beblerjeva ulica 35, Vipava,
vozniško dovoljenje, kat. ABCDEFGH, št.
S1745977, reg. št. 2933, izdala UE Ajdovščina.
gnw-183024
Kojc Mateja, Limbuška cesta 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2053537, reg. št. 130507, izdala UE
Maribor. gne-182992
Kolar Darko, Arja vas 78/a, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1562458, izdala UE Žalec. gni-183013
Konec Tim, Vešenik 5, Slovenske Konjice,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2164134,
reg. št. 13962. gnu-183001
Koprivc Miran, Košnica 6, Prevorje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S
1854973, reg. št. 8348. gns-183078
Korbar Ferdinand, Moste 15, Komenda,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, reg. št.
6463, izdala UE Kamnik. gnq-182955
Korže Uroš, Dunajska cesta 103, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGh,
št. S 1989282, reg. št. 10888, izdala UE
Ljubljana. gng-183140
Košir Matej, Zavrti 1, Sodražica, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 8153, izdala
UE Ribnica. gnl-183185
Koženjić Asmir, Preglov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1525884,
reg. št. 249654. gnb-183170
Kramar Sabina, Seidlova cesta 23, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
39618. gnp-182906
Kravcar Branko, Alešovčeva ulica 40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1565872, reg. št. 120115. gnp-183181
Kurent Boris, Maroltova 29, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

št. S 2053639, reg. št. 12155, izdala UE
Maribor. gnk-182986
Macuh Peter, Polanškova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1988014, reg. št. 159806.
gnf-183191
Maher Damjan, Šaleška 20/c, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001924618, reg. št. 31694, izdala UE
Velenje. gnx-183073
Markelj Nejc, Kajuhova ulica 36, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2090765, reg. št. 268392, izdala UE
Ljubljana. gnq-183030
Marolt Urška, Šolska ulica 28, Mozirje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 5500, izdala UE Mozirje. gnv-183050
Martinec Marjan, Zvezna 23, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 35783.
gnw-182899
Mavsar Robert, Lampetova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2034980, reg. št. 249952, izdala UE
Ljubljana. gnu-183026
Mirtič Andrej, Mestne njive 0, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 22369, izdala UE Novo mesto.
gny-182922
Mozetič Černe Vesna, Lukežiči 28, Renče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
31772. gng-182940
Murn Urška, Lavričeva cesta 37A,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1335478, reg. št. 14877, izdala UE
Ajdovščina. gnx-183023
Mušič Matej, Gombačeva ulica 4,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
GH, št. S 989659, reg. št. 19451, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-417
Nikolić Damir, Prvačina 84, Prvačina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 44107,
izdala UE Nova Gorica. gnm-182909
Njivar Denis, Pod Gradom 1A, Brezovica
pri Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 17677, izdala UE
Vrhnika. gnb-183195
Ogrin Aljaž, Stara Vrhnika 74/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A 50km/h BGH, reg.
št. 17614, izdala UE Vrhnika. gnk-182961
Pate Lambert, Ivanja vas 34, Mirna
Peč, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGHC, reg. št. 43851, izdala UE Novo mesto.
gni-182988
Paternost Alenka, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 256414, izdala UE Ljubljana. gnz-183171
Pavlovič Milan, Močnikova ulica 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1991094, reg. št. 108282,
izdala UE Ljubljana. gnh-183189
Pivk Sebastjan, Verd 170, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št.
18165, izdala UE Vrhnika. gno-182957
Plot Bojan, Jalnova ulica 59, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. S890398,
reg. št. 114488. gnw-183199
Potokar Tone, Dole pri Škoﬂjici 7,
Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
567567, reg. št. 177994, izdala UE Ljubljana.
gni-183038
Praprotnik Roman, Spodnji Razbor 48,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 9133, izdala UE Slovenj Gradec.
gnr-182904
Rakovič Zoran, Pivška ulica 5, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13242,
izdala UE Postojna. gno-182907
Razvornik Škoﬁč Simona, Vojkova cesta
91, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2032169, reg. št. 217393,
izdala UE Ljubljana. gnu-182976
Rostohar Rok, Golek 4, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. H, reg. št. 15903.
gnd-183018
Strmčnik Zdravko, Cesta Radomeljske
čete 37/b, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1584562, reg. št. 38076, izdala
UE Domžale. gng-183165

Šav Mojca, Movraž 64A, Gračišče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1452768,
reg. št. 46360. gng-182915
Šenica Katja, Belokranjska cesta 2/a,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 12638, izdala UE Črnomelj. gnp-183031
Šimonka Matjaž, Gibina 8B, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg.
št. 9699, izdala UE Ljutomer. gnb-183145
Talič Merima, Šempas 104, Šempas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 46312,
izdala UE Nova Gorica. gni-183088
Uršič Robert, Novelo 17, Kostanjevica na
Krasu, vozniško dovoljenje, kat. ABC, reg. št.
26003, izdala UE Nova Gorica. gni-182913
Vlašič Vinko, Dolenjci 8, Adlešiči, vozniško
dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št. 2714,
izdala UE Črnomelj. gnu-183101
Vršajevič Mirza, Jadranska 11, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 68025, reg. št. 50614. gnc-183069
Vrtovec Leon, Semedela 47, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. SI 63100, reg. št. 49601,
izdala UE Koper. gne-182942
Vucej Karl, Sladkogorska 2, Šentilj v Slov.
goricah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1409923, reg. št. 3022, izdala UE Pesnica.
m-396
Zupančič Janez, Celovška cesta 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1943612, reg. št. 80361,
izdala UE Ljubljana. gnp-183056
Živkovič Željko, Ivana Suliča 10/b,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 47378, izdala UE Nova Gorica.
gnl-182939
Žnidarič Ana Marija, Ulica Prekmurske
čete 135, Črenšovci, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 17974, izdala UE Lendava.
gnu-182901

Zavarovalne police
Antauer Andrej, Pod klancem 21, Limbuš,
zavarovalno polico, št. AO 101660844, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-418
Bajič Gorazd, Groharjevo 59, Škofja Loka,
zavarovalno polico, št. 753158. gnl-182935
Bosilj Anton, Lovska ulica 16, Selnica
ob Dravi, zavarovalno polico, št. AO
00101735917, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d.. m-386
Čaušević Natalija, Gubčeva 10, Lenart
v Slov.goricah, zavarovalno polico, št. VIP
254196, izdala zavarovalnica Tilia. m-411
Davidovič Dalibor, Cegelnica 25, Naklo,
zavarovalno polico, št. 246347, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnc-182944
GRAWE
ZAVAROVALNICA
d.d.,
Gregorčičeva 39, Maribor, zavarovalno polico,
št. 1.440.015, izdala zavarovalnica Grawe
Zavarovalnica d.d.. gno-183107
Kostelec Anton, Drašiči 13, Metlika,
zavarovalno polico, št. 260781, izdala
zavarovalnica Tilia. gng-183065
Sitar Franjo, Košaki 10, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 101723685, izdala
zavarovalnica Slovenica. m-421
Slatinek Marinka, Ulica heroja Bračiča 12,
Maribor, zavarovalno polico, št. AO 705026,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-414
Šircelj Jože s.p., Veselova II 15, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. 208744, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnd-183168
Zemljič Damjan, Kamniška 33, Maribor,
zavarovalno polico, št. AO 807123 in zeleno
karto 579654, izdala zavarovalnica Slovenica.
gno-182932

Spričevala
Adam Zlatko, Ul. Magličevih 12, Miklavž na
Dravskem polju, zaključno spričevalo Srednje
šole kmetijske mehanizacije Maribor, izdano
leta 1991. m-401
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Arčan Bogdan, Bukovžlak 65, Teharje,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Srednje tekstilne, strojne in prometne
šole Celje, izdano leta 1995. gnj-183062
Babić Maja, Vogelna ulica 4, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Ljubljana, izdano leta 2004. gnd-183143
Burjan Marija, Hajdoše 53/a, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole Ptuj, izdano na ime Lorbek
Marija. gnm-182934
Cerić Emir, Pregljeva ulica 9, Maribor,
diplomo Tehniške fakultete – gradbeništvo,
izdana leta 1990. m-392
Cimermančič Franja, Šentjošt 15/a, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije Novo
mesto. gnd-183068
Cmrečnjak Sašo, Prečna 4, Selnica ob
Dravi, spričevalo 3. letnika, izdano leta GSKŠ
Ruše. m-390
Čampa Manca, Belokranjska cesta 54,
Novo mesto, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Novo mesto, izdano leta 2004. gnk-183061
Dimnik Andrea, Zrkovska cesta 30,
Maribor, spričevalo 1., 2., 3. letnika in diplomo
Srednje družboslovne šole Maribor, izdano
leta 1984-1987. m-387
Fajt Ivan, Vinarski trg 7, Ptuj, zaključno
spričevalo Kovinarske šole Ptuj – smer
rezkalec, izdano leta 1980. m-394
Gabrovec Silvo, Šturmovci 7, Videm pri
Ptuju, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
šole Maribor – smer zidar, izdano leta 1996.
m-389
Glogovčan Ana, Mestni vrh 28, Ptuj,
spričevalo Poklicne in tehnične šole Ptuj.
gnu-182926
Golob Maja, Kriška reber 17, Trebnje,
indeks, št. 59990346, izdala Visoka šola
za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
gno-183057
Golob Mitja, Ulica Ivana Suliča 23,
Šempeter pri Gorici, diplomo Srednje
družboslovne Eknomske šole Nova Gorica,
št. I-PFD/479, izdana leta 1990. gnv-183200
Herman Anita, Matena 16, Ig, spričevalo
o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
2003. gnv-182950
Horvat Cvetko, Novakovec 25, Čakovec,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu
Izobraževalnega centra Litostroj, izdano leta
1982. gni-183192
Jagarinec Ivan, Mala Varnica 4B, Zgornji
Leskovec, spričevalo o zaključnem izpitu
za poklic tesar izdano leta 1975 in diplome
grdbene delovodje izano leta 1985 Srednje
gradbene šole Maribor. m-415
Jelerčič Barbara, Reboljeva ulica 5,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2004. gnq-183180
Kelnerič Aleksander, Godeninci 37, Ptuj,
indeks, SKSŠ Tam v Mariboru leto izdaje
1986. m-403
Kolmančič Branka, Proletarskih brigad 51,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
pedagoške in kulturne usmeritve v Mariboru,
izdano leta 1988 in 1989. m-419
Kološa Lucian, Dankovci 3, Mačkovci,
spričevalo SCTPU Murska Sobota – strojni
mehanik, strojni tehnik, izdano leta 1989-1993.
gnx-182927
Korbar Albert, Zbelovška gora 119, Loče
pri Poljčanah, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kovinarske šole Zreče, izdano leta
1995. gne-183067
Kovaček Nino, Log 243, Bistrica ob Dravi,
spričevalo 3. letnika Srenje živilske šole v
Mariboru, izdano leta 1995. m-391
Krajnc Staša, Rabelčja vas 21, Ptuj,
spričevalo 4. letnika Ekonomske gimnazije
Ptuj. gnp-182931
Križnik Aleksandra, Vransko 46, Vransko,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje, izdano leta
2003. m-420
Lep Katja, Lovska ulica 1, Selnica ob
Dravi, indeks, št. 61174713, izdala Pedagoška
fakulteta v Mariboru. m-408
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Mihelčič Nataša, Robova ulica 17,
Domžale, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Rudolfa Meistra Kamnik, izdano leta
2004. gnz-183196
Misja Boštjan, Omeno 20, Podčetrtek,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje – turistični
tehnik, izdano leta 2004. m-410
Mučič Žiga, Cesta svobode 51, Bled,
spričevalo 1. letnika Srednje gradbene šole,
izdano leta 2002. gny-182897
Novak Ivan, Slovenska vas 36, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo 2. letnika ETRŠ
Brežice, izdano leta 2003. gnq-182930
Paradiž Tina, Ronkova ulica 18, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gni-183063
Perko Renato, Einspielerjeva 34, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika opravljenega pri šoli
Formula Maribor, izdano leta 1996, 1997.
m-383
Pihler Mitja, Spodnji Kamenščak 17F,
Ljutomer, indeks, št. 18044084, izdala
Filozofska fakulteta. gnn-183187
Pikec Kati, Kosovelova 1/e, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu TSC Kranj, št.
17, izdano leta 1974. gnj-182937
Pišek Janez, Vrzdenec 140, Horjul,
spričevalo 3. letnika Ekonomska šola
Ljubljana, izdano leta 2004. gnf-183041
Plešec Tadeja, Na zelenici 10, Prebold,
spričevalo 2. in 3. letnika SEŠ Celje, št. I-G-352,
izdano leta 2001 in 2002. gnm-183084
Polenek Ingrid, Lažiše 34, Dobje pri Planini,
spričevalo 4. in 5. letnika Srednje poklicne in
tehnične šole Murska Sobota – tekstilni tehnik,
izdano leta 2001 in 2002. gnl-183060
Prohart Vesna, Pohorska cesta 40,
Vuzenica, spričevalo 3. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole Slovenj Gradec.
gnh-183064
Pustek Urška, Pod lipami 20, Celje,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje – turistični
tehnik, izdano leta 2004. m-412
Rebernišek Damjan, Čopova 13, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika Tehniške šole v
Celju, izdano leta 1980 in 1981. gne-183117
Rečnik Peter, Hočko Pohorje 1D, Hoče,
spričevalo 1. in 2. letnika I. Gimnazije Maribor,
izdano leta 1993 in 1994. m-382
Saraf Ivo, Jajce, BIH, diplomo Srednje
Rudarske šole Zagorje, leto izdaje 1984.
gnf-182991
Senčar Danijela, Maistrova 4, Maribor,
spričevalo o končani OŠ bratov Polančič
Maribor, izdano leta 1983. m-393
Sigurnjak Renato, Na otoku 2, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu SFTSP Celje
– avtomehanik. gny-183022
Simeonovski Zlatko, Rimska ploščad 3,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Kovinarske
šole Ptuj – strugar, izdano leta 1979. m-402
Sternad Marcel, Lovska ulica 7, Selnica
ob Dravi, spričevalo 3. letnika GSKŠ Ruše,
izdano leta 2004. m-388
Stibrič Alenka, Polje, cesta XX 19A,
Ljubljana-Polje, spričevalo 3. letnika Srednje
upravo administrativne šole Ljubljana, izdano
leta 2003. gnz-182946
Šket Leo, Močle 4, Šmarje pri Jelšah,
spričevalo 3. letnika Kmetijske šole Šentjur
pri Celju. gnb-182895
Šolinc Rihard, Požnica 6, Laško, diplomo
SKSMŠ Štore, izdana leta 1984. gnv-182925
Štante Mateja, Regenova ulica 11,
Maribor, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
šole pedagoške in kulturne usmeritve Maribor,
izdano leta 1986. m-416
Trop Zoran, Slomškova 5, Ptuj, indeks,
št. 71970318, izdala Biotehnična fakulteta v
Ljubljani. gnl-183160
Verhovšek Matjaž, Zg. Pristava 45/a,
Videm pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu
Strojne tehnične šole Ptuj- avtoklepar, izdano
leta 1996. m-409
Zver Peter, Gornja Bistrica 24, Črenšovci,
maturitetno spričevalo SPTŠ Murska Sobota,
izdano leta 2002. gnn-183058
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Žižak Sanela, Vas 7, Vrhnika, spričevalo 3.
letnika Centra strokovnih šol – šivilja, krojač,
izdano leta 2001. gnx-182948

Ostali preklici
Adriatic
zavarovalna
družba
d.d.,
Poslovna enota Maribor preklicuje naslednje
dokumente: zelena karta tip police ZK: št.
1057401, 1057081, 1058474, 1078364,
1078290, 1078351, 1039041; preizkusne
tablice tip police AA-PT: št. 27006, 27047,
27048; avtomobilska odgovornost tip
police 1-AO-2003: št. 1378571; nezgodno
zavarovanje tip police O-NEZ-DRUŽ: št.
0000123, 0000125; certiﬁkat tip dokumenta
1-CP/03: št. 3366; pobotnica tip dokumenta:
Z-3: št. 486542, 471406, 496991; vinkulacija
tip dokumenta PV-2: št. 23199, 25332, 27822,
21450, 25406. Ob-8224/05
Balant Boris, Pameče 59, Slovenj Gradec,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 342-33/2004, 1/1-357. gns-182903
Bedina Janez, Zg. Veterno 9, Križe,
delovno knjižico. gnn-182933
Bižal Sergej, Koblarji 23, Kočevje, delovno
knjižico, ser. št. A 1064877, reg. št. 150/97.
gnf-182941
Blaznik Renata, Zabukovje 26, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 19416201, izdala
Ekonomska fakulteta. gnm-182963
Božič Andrej, Smetanova 51, Maribor,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-2903/00, VČ-2675. m-384
Božič Andrej, Smetanova 51, Maribor,
potrdila za GMDSS-VHF št. 02/09-3420/00.
m-385
Bukovec Dejan, Koroška vas 33, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 30013088,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo. gnr-183158
Čučuković Dejan, Polanska cesta 30,
Orehova vas, vozno karto, št. 4286, izdal
Certus Maribor. m-397
Ećimović Divna, Pucova ulica 2, Celje,
študentsko izkaznico, št. 18990270, izdala
FF v Ljubljani. gnt-183152
Furman Ivan, Mestinje 29, Podplat,
delovno knjižico. gnl-182910
Grindl Tomaž, Grobelce 7B, Sveti Štefan,
delovno knjižico. gnm-183109
Grzančič Aleš, Clevelandska ulica 49,
Ljubljana, delovno knjižico. gny-183072
GZL GEOPROJEKT, Letališka 27,
Ljubljana, certiﬁkat potrdila o priglasitvi
prevozov za lastne potrebe v cestnem
prometu št. 0100262, ki ga je dne 28. 3. 2003
izdala GZS. gnp-183106
Hrovat
Marjan,
Ljubljanska
cesta
76/a, Domžale, službeno izkaznico, št.
007271, izdano pri Ministrstvu za notranje
zadeve. gnm-183159
Humar Jure, Kal nad Kanalom 45, Kal nad
Kanalom, vozno karto, št. 189, izdal Avrigo
d.d. Nova Gorica. gnz-183071
Ikovic Nataša, Solčava 57, Solčava,
študentsko izkaznico, št. 1800556, izdala FF
v Ljubljani. gnw-183149
KAASS-AVTO d.o.o., Puhova ul. 12,
Ptuj, dovolilnice Srbije in Črne gore 891/09
s št. 000197, Bolgarije 100/1 s št. 0413660
in Romunije 642/11 s št. 306932, 306933.
gnc-183094
Kolar Zdravko, Stari grad 38, Makole,
delovno knjižico, reg. št. 14475, ser. št.
309163, izdana 25. 12. 1981. gnn-182908
Korže Uroš, Dunajska cesta 103,
Ljubljana, dovolenje za letenje, št. licence
SLO/P(A)000142, vrsta licence PPL(A) 24. 4.
2002/SLO. gnc-183144
Kramberger Karmen, Obrežna 77, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 1511. m-407
Kurnik Nina, Dupleška cesta 131, Maribor,
dijaško izkaznico. m-405
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Marolt Brigita, Junčje 1, Velike Lašče,
študentsko izkaznico, št. 21040562, izdala
FDV. gnc-183173
Matk Klemen, Logarska dolina 21,
Solčava, delovno knjižico, reg. št. 14236, ser.
št. 0425645, izdala UE Mozirje. gnj-183012
Matoh David, Stari trg 40, Trebnje,
študentsko izkaznico, št. 25006995, izdala
Fakulteta za arhitekturo. gnx-183177
Nagode Andrej, Livada 8, Horjul, izkaznico
za voditelja brodice, izdalo Ministarstvo
mora, turizma, prometa i razvitka Zagreb.
gne-182917
Novak Brina, Vesnaverjeva 9, Maribor,
dijaško izkaznico. m-406
Paglovec Mojca, Gradnikove brigade
9, Nova Gorica, študentsko izkaznico, št.
61202762, izdala Pedagoška fakulteta v
Mariboru. m-400
Pintarič Viktor, Apaška 1A, Gornja
Radgona, delovno knjižico. gnf-182916
Potrč Karel, Jaskova 41/a, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 23648. m-399
Povšnar Mirko, Lokev 112, Lokev, delovno
knjižico. gnb-183095
Republika Slovenija, Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55,
1523 Ljubljana, preklicuje carinske klešče št.
167. Ob-8225/05
Sedej Bogdana, Igriška 12, Žiri, potrdilo
o opravljenem strokovnem izptu zdravnik
splošne medicine, izdano leta 1983, izdalo
Ministrstvo za zdravstvo. gnc-183194
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Sever Gregor, Na hrib 15, Škoﬂjica,
delovno knjižico. gnb-182945
Slatinšek Maruša, Cesta Notranjskega
odreda 36A, Stari trg pri Ložu, študentsko
izkaznico, št. 01004089, izdala Pedagoška
fakulteta. gno-183036
Smej Jožef, Očinje 40, Rogašovci, delovno
knjižico, reg. št. 16508, ser. št. 970606, izdala
UE Murska Sobota. gnk-182936
Šeremet Peter, Cesta v Hrastje 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gno-183157
TGM BOŠTANJ, Dolenji Boštanj 54D,
Boštanj, izvod nacionalne licence, št. 4211 za
tovorno vozilo M.A.N., z reg. št KK C1 – 941,
št. gnt-183027
Tofant Dragica, Vrhe 59, Teharje,
študentsko izkaznico, št. 26103933, izdala
fakulteta za gradbeništvo in geodezijo v
Ljubljani. gnm-183059
TRADEŠPED ŠUSTER&ŠUSTER d.o.o.,
Vodruž 8/c, Šentjur, dovolilnice ID 804 11 – št.
299593, 299595, 299597, 299598, ID 643 01
– št. 429121, 429125, ID 80401 – št. 295340,
295586, 295587, 295650, 295651, 295652,
295655. gnn-182958
TRADEŠPED ŠUSTER&ŠUSTER d.o.o.,
Vodruž 8/c, Šentjur, dovolilnice ID 100 01, št.
0413761, ID 112 11 – št. 0852830, ID 891 09
– št. 000192, 000819, 001712, 001713, ID
100 07 – št. 0773668. gnm-182959
TRADEŠPED ŠUSTER&ŠUSTER d.o.o.,
Vodruž 8/c, Šentjur, dovolilnice ID 891 07 –
št. 007072, 007073, ID 79207 – št. 001513,

001524, 001525, ID 792 07 – št. 001513,
001524, 001525 in ID 792 11 – št. 000347.
gnl-182960
Trgovčić Jana, Železničarska 4, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 41980040, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnp-182956
Tršek Jaka, Tabor 7, Ljubljana, delovno
knjižico. gnf-183066
Turk Barbara, Vrhovčeva cesta 6, 1358
Log pri Brezovici, študentsko izkaznico, št.
19810891, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gny-183122
Unetič Marijan, Poljanska cesta 66/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gng-183040
Veber Smiljan, Dvorakova 10/b, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93543883, izdal
FERI. m-413
VIATOR & VEKTOR, d.d., Dolenjska c.
244, Ljubljana, dovolilnice z oznakami 040/02,
št. 006112, 040/43, št. 000176, 001278 in
001308, 040/53, št. 003092. gnl-183085
VIATOR & VEKTOR, d.d., Dolenjska c.
244, Ljubljana, dovolilnice z oznakami 276/07,
št. 005864, 380/'02, št. 011383 in 528/01, št.
03372, 003377, 0373 in 03481. gnk-183086
Videc Teja, Cesta kozjanskega odreda
64, Šentjur, študentsko izkaznico, št. 040312,
izdala Fakulteta za upravo. gny-183176
Zorko Rudi, Konšakova 25, Maribor,
delovno knjižico, št. 404. m-422
Zorman Janez, Gorenjska cesta 28A,
Radovljica,
študentsko
izkaznico,
št.
28030158, izdala Fakulteta za matematiko in
ﬁziko. gnu-183055

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago

2289
2289
2289
2290
2290
2291
2291
2315
2316
2331

Evidenca statutov sindikatov

2372

Odločbe in sklepi po ZPOmK

2373

2335
2335
2336
2336
2337
2337
2340
2342

Javni razpisi

2344

2343
2343

Javne dražbe

2360

Razpisi delovnih mest
Druge objave

2363
2369

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

2372
2372

Objave po 64. členu Zakona o medijih

2373

Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

2373
2373
2373
2374

Zavarovanja

2375

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori

2378
2378
2381
2381
2382
2383
2383
2383

Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku

2383
2383

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

2384
2384
2384
2384
2384
2385
2386
2386
2387
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