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Št. 404-08-127/2005-1
Ob-10084/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za
naročila, Oddelek za nabavo, kontaktna
oseba: Boštjan Purkat (samo za dokumentacijo), Dušan Cirar (samo za dokumentacijo), vodja izvedbe javnega naročila:
Marjeta Kordiš, tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-25-86 (samo za dokumentacijo), 01/471-23-48 (samo za dokumentacijo), faks 01/431-90-35, elektronska pošta:
javna_narocila@mors.si.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 121/2005 – OMP.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev:
I. sklop: kruh, pekovsko pecivo in podobno,
II. sklop: slaščice, keksi in podobno,
III. sklop: napolitanke in energetske
ploščice; čokolade in slaščice z daljšim
rokom uporabe.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 20. 4. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404 – 08 – 127/2005
– 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: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo

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: 430-11/2005.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
predmet naročila je najem s postopnim
odkupom – ﬁnančni leasing opreme za
Policijsko postajo Moste v Ljubljani. Podrobnejši opis in 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:
36.00.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: oprema; podrobnejši opis in količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
250,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 4. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.90.00.00-0.
2) Vrsta in obseg: strelišče; podrobnejši opis in količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
71,666.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 4. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-11/2005.
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: 11. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Št. 1714-03-430-11/2005/2 Ob-10409/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: 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:
30.23.60.00-2.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa je dobava informacijske opreme. Podrobnejši opis in količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so
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:
30.21.30.00-5.
2) Vrsta in obseg: osebni računalniki;
podrobnejši opis in količine bodo navedeni
v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni
stroški
(brez
DDV):
93,291.666,67 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 4. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.21.33.00-8.
2) Vrsta in obseg: prenosni računalniki;
podrobnejši opis in količine bodo navedeni
v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
27,636.866,67 SIT.
4) Predvideni datum, začetka:
– postopka: 15. 4. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.26.00.00-9.
2) Vrsta in obseg: strežniki; podrobnejši
opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
12,100.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 4. 2005.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.50-4.
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2) Vrsta in obseg: LCD zasloni; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
3,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 4. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.32.31-9.
2) Vrsta in obseg: tiskalniki; podrobnejši
opis in količine bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
8,317.666,67 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 4. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-0.
2) Vrsta in obseg: strojna oprema; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
8,837.120 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 4. 2005.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.45.21.00-4.
2) Vrsta in obseg: LCD projektorji; podrobnejši opis in količine bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
4,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 15. 4. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-90/2005.
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: 11. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-10424/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Petra Rozman,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMNM.IT-2/2005.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: predmet javnega razpisa je izbira sposobnih
dobaviteljev za nakup strojne računalniške opreme.
Vrednost: 4.000,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 15. 4. 2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo
in upravne procese
Ob-10425/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo in upravne procese, kontaktna oseba: Petra Rozman,
Langusova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-86-00, faks +386/1/478-86-49,
elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni naslov: http://mju.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OMRZ.IT-1/2005.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: predmet
javnega razpisa je izbira sposobnih dobaviteljev za nakup računalnikov in zaslonov.
Vrednost: 2.500,000.000 SIT.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 15. 4. 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: 5. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za e-upravo
in upravne procese

Storitve
Št. 2.2-1235/05
Ob-10408/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice d.o.o., kontaktna
oseba: Leon Kostiov, Kolodvorska 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-002,
faks +386/1/29-14-805, elektronska pošta:
leon.kostiov@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izvedba meritev geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije v obdobju 3 let.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.22.50.00-8.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali storitev za vsako kategorijo storitev:
izvedba meritev geometrijskih karakteristik prog na območju Republike Slovenije v obdobju 3 let.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 29. 4. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 03-RV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

Javni razpisi
Blago
Št. 209/05

Ob-10166/05
Popravek
V javnem razpisu za nakup HPCL sistema, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 34
z dne 1. 4. 2005, Ob-8884/05, je nastala tiskarska napaka pri opisu predmeta javnega
naročila. Opis predmeta javnega naročila se
pravilno glasi: nakup HPLC sistema; navedeni popravek velja za celotno razpisno in
ponudbeno dokumentacijo.
Klinični center Ljubljana
Popravek

Ob-10291/05

Naročnik Kemijski inštitut, Ljubljana, Hajdrihova 19, Ljubljana, je v Uradnem listu RS,
št. 36 z dne 8. 4. 2005, Ob-9609/05, objavil
javni razpis za sklop 1: masni spektrometer
z induktivno sklopljeno plazmo in sklop 2:
instrument za lasersko ablacijo.
Nova merila za izbiro so:
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Sklop 1: masni spektrometer z induktivno
sklopljeno plazmo:
1. cena,
2. merila na podlagi praktičnega preizkusa,
3. merila na podlagi tehnične speciﬁkacije,
4. ostala merila (odzivnost in pogoji vzdrževanja, garancijski rok, zagotavljanje in čas
dobave rezervnih delov, reference).
V primeru, da se število točk, pridobljenih na podlagi vseh meril, med najboljšimi
ponudbami razlikuje samo za 5% ali manj,
bo naročnik za dokončno odločitev uporabil
dodatno merilo: med temi ponudbami bo izbrana ponudba, ki bo dosegla večje število
točk na podlagi izbranih podmeril v okviru
meril na podlagi tehnične speciﬁkacije.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Sklop 2: instrument za lasersko ablacijo:
1. cena,
2. merila na podlagi tehnične speciﬁkacije,
3. ostala merila (odzivnost in pogoji vzdrževanja, garancijski rok, zagotavljanje in čas
dobave rezervnih delov, reference).
V primeru, da se število točk, pridobljenih na podlagi vseh meril, med najboljšimi
ponudbami razlikuje samo za 5% ali manj,
bo naročnik za dokončno odločitev uporabil
dodatno merilo: med temi ponudbami bo izbrana ponudba, ki bo dosegla večje število
točk na podlagi izbranih podmeril v okviru
merila na podalgi tehničnih speciﬁkacij (razvidno v razpisni dokumentaciji).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Kemijski inštitut, Ljubljana
Št. 961-05/05

Ob-10298/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo drobnega
potrošnega materiala, št. 961-05/05, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 34 z dne 1. 4.
2005, Ob-8975/05, se popravijo in spreme-
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nijo točke objave IV.3.2, IV.3.3 in IV.3.7.2,
tako da se pravilno glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. 5. 2005, cena:
1.200 SIT.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2005 do
9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2005
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ul. 15, mala
sejna soba v VIII. nadstropju.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Ob-10426/05
Popravek
V javnem razpisu MORS-85/2005-ODP,
za nakup računalniške strojne in komunikacijske opreme, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 30-31 z dne 25. 3. 2005, Ob-8056/05
in v Uradnem listu EU, št. S64 z dne 1. 4.
2005; 2005/S 64-061676, se v poglavju
IV.3.2) popravi datum, do kdaj je možno
pridobiti razpisno dokumentacijo, in sicer je
popravljeni rok do 18. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 211/05

Ob-10265/05

Sprememba
V javnem naročilu za nakup enteralne prehrane s pripadajočo adaptacijo
prostorov, objavljenem v Ur. l. EU 2005/S
49-047226 z dne 10. 3. 2005 in Ur. l. RS,
št. 24, Ob-6778/05 z dne 11. 3. 2005, se
spremenijo navedbe pod točkami objave
kot sledi:
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:
Črta se pogoj pod točko 3: »da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila«.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Črta se obvezno dokazilo pod točko 3:
»veljavno dovoljenje za promet z medicinskimi pripomočki«.
Klinični center Ljubljana
Ob-9992/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj, kontaktna oseba: Janez Petrič, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/201-71-00, faks 04/201-71-13, elektronska pošta: janez.petric@zzv-kr.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2/2005-RO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava računalniške opreme.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za zdravstveno
varstvo Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 4. 2005 in/ali konec
15. 4. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma menice z izjavo
za unovčenje.
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 opravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,
potrdilo o plačanih davkih, potrdilo sodišča,
da ni začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali postopek likvidacije,
vse ostalo kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON 1/p in BON
2 obrazec oziroma za ﬁzične osebe napoved za odmero davka od dohodkov za preteklo leto potrjeno s strani pristojne davčne
uprave in podatke bank kjer ima ponudnik
odprte poslovne račune o solventnosti za
obdobje zadnjih 6 mesecev ter o stanju blokad računov v zadnjih 6 mesecih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: reference.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN2/2005-RO.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 5. 2005.
Pogoji in način plačila: cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2005, do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 12. 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: do 11. 7. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2005
ob 12.30, sejna soba pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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Ob-10095/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Koper, kontaktna oseba: Jerneja Sarič,
Kettejeva ulica 13, 6000 Koper, Slovenija, tel.
05/613-10-11, faks 05/627-25-48, elektronska
pošta: jerneja.saric@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: prehrambeno blago (po sklopih)
2005/2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: enote naročnika:
– Enota Ribica, Ferrarska ul. 17, Koper,
– Enota Pobegi, Cesta I. Istrske brigade
52, Pobegi,
– Enota Šalara, Vanganelska cesta 87,
Koper,
– Enota Vanganel, Vanganel 68, Koper.
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. sadje (ocenjena vrednost 5,400.000
SIT),
2. zelenjava
(ocenjena
vrednost
6,300.000 SIT),
3. kruh in pekovsko pecivo (ocenjena
vrednost 3,800.000 SIT),
4. mlevski izdelki in testenine (ocenjena
vrednost 1,300.000 SIT),
5. meso in mesni izdelki (ocenjena vrednost 8,520.000 SIT),
6. suhomesni izdelki (ocenjena vrednost
1,200.000 SIT),
7. perutnina in perutninski izdelki (ocenjena vrednost 3,520.000 SIT),
8. ribe (ocenjena vrednost 2,550.000
SIT),
9. mleko in mlečni izdelki (ocenjena vrednost 5,550.000 SIT),
10. jajca (ocenjena vrednost 420.000
SIT),
11. sadni sokovi (ocenjena vrednost
1,780.000 SIT),
12. zamrznjena zelenjava in zamrznjeni
izdelki (ocenjena vrednost 220.000 SIT),
13. splošno prehrambeno blago (ocenjena vrednost 7,930.000 SIT).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila;
začetek 1. 7. 2005 in/ali konec 30. 6. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo predložiti
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dokumente, kot je opredeljeno v 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.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2005, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure.
Cena: 13.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila na TRR št.:
01250-6030635846, s pripisom »plačilo
razpisne dokumentacije«, pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 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: do 31. 8. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: osebe s pooblastili
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2005
ob 12. uri, Vrtec Koper, Kettejeva ul. 13,
Koper, uprava vrtca.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Vrtec Koper
Št. 252-1/05-3
Ob-10103/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Jasna Vilhar, dr. med., spec. anestezilog
(05/331-141); za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/330-15-60);
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/330-15-80), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-15-50, faks 05/330-15-54,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, kontaktna oseba: Skupina
za javna naročila – Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-50, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
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 "dobava 3 anestezijskih
aparatov" (št.: 252-1/05).
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je dobava 3 anestezijskih aparatov.
Bistvene zahteve:
Ponujeno mora ustrezati zahtevam naročnika, kot sledi:
1. Tehnične speciﬁkacije - minimalne zahtevane lastnosti predmeta javnega naročila:
a) Anestezijski aparati:
Omogočiti morajo natančno dovajanje
plinov, ventiliranje pacienta, nadzor nad
delovanjem, nadzor nad količino plinov,
hemodinamični, respiratorni in ventilacijski
monitoring. Omogočati morajo tudi uporabo
kisika, zraka in N2O. Biti morajo primerni
za vse vrste pacientov (enostaven preklop),
imeti pregledno razporejene vse komponente upravljanja in modularno zasnovo, da se
po potrebi dopolnijo glede na zahteve sodobne anestezije. Zelo pomembna je ergonomija sistema, ki mora omogočati prilagoditev
sistema uporabniku. Vsi deli, ki so potrebni
dezinfekcije pri menjavi pacienta, morajo biti
enostavno zamenljivi (rezervni set mora biti
zajet v ponudbi). Absorber za C02 mora biti
prozoren in zamenljiv med posegom.
Obvezne sestavine, funkcije in lastnosti:
– ventilacijski modusi, ročni modus, kontrolirani modus (volumen), support modus
(tlak);
– možnost vgradnje dodatnih modusov
ventilacije mora biti zagotovljena;
– polička za vodenja anestezijskega protokola z lučko;
– premična izvedba;
– baterijska podpora z najmanj 30 min;
– uporaba centralnega dovoda plinov;
– O2 Flush 50 l /min;
– O2 v nujnem primeru (Emergency)
5 l/min;
– zaprti (circle) in odprti (non rebreathing) sistem ventilacije;
– notranji volumen naprave pod 4 l
vključno z C02 obsorberjem;
– APL ventil z nastavitvijo do 90 cmH20;
– varnostni ventil za pritisk;
– tidalni volumen nastavljiv med 20 do
80 in 1500 ml;
– nastavljiva frekvenca dihanja med 10
in 90/min;
– nastavljivo razmerje I:E;
– PEEP (0-20 cmH20);
– omejitev inspiratornega pretoka;
– respiratorni monitoring mora omogočati spremljanje pritiskov, volumnov in koncentracij. Prikaz trendov, prikaz pretoka in tlaka
kot krivulje in prikaz odnosa pretok-volumen
in volumen-pritisk mora biti zagotovljen;
– samodejno kontroliranje delovanja naprave ob vklopu, možnost preskoka testiranja pri vklopu (nujni primeri), alarmiranje
ob anomalijah v sistemu, tako tehničnih kot
medicinskih;
– odsesavanje anestezijskih plinov preko
centralnega sistema.
Komplet mora vsebovati tudi aspiratorje,
ki morajo biti opremljeni:
– z regulatorji vleke,
– z dvemi posodami (kolektorji aspiratornih tekočin in posodami za vodo za izpiranje),
– priključek za Draeger vakumsko vtičnico.
b) Monitorji za spremljanje stanja pacienta:
So del sistema, ki mora zagotavljati naslednje funkcije in lastnosti oziroma omogočati nadzor nad:

– koncentracijo plinov, samodejno prepoznavanje anestezijskih plinov;
– nastavitev frekvence vzorčenja z hitrim
odzivom na spremembe;
– prikaz respiratorne mehanike;
– vsaj 2-kanalni EKG z ST analizo;
– saturacija 02;
– neinvazivni tlak;
– invazivni tlak (2 tlaka);
– temperaturo;
– minutni iztisni volumen in zagozditveni
tlak;
– mainstream C02 monitoring,
za vse kategorije pacientov. Potrebna je
adaptacija na merilni pribor, ki je že v uporabi v Splošni bolnišnici “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica. Najmanj štirje parametri
po izboru naj bodo prikazani kot krivulje,
ostali numerično. Prikaz trendov mora biti
graﬁčen in numeričen. Možnost delovanja
kot samostojna enota (transport) mora biti
zagotovljena. Baterijska podpora delovanja
nad 1 uro (možnost menjave dodatne baterije). Velikost barvnega LCD prikazovalnika
naj bo nad 25 cm po diagonali in mora imeti
samodejno prilagoditev na svetlobo okolice.
Možnost priklopa modula za merjenje globine anestezije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe; Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a in Oddelek za anestezijo in
intenzivno terapijo.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 3 anestezijski aparati z monitorji za spremljanje
stanja pacienta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od uspešno izvedene primopredaje.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki jo bo naročnik
unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od pogodbene vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih
primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami iz
razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
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Predložitev bančne garancije je pogoj
za veljavnost pogodbe. Bančna garancija
za dobro izvedbo posla mora veljati do primopredaje plus en dan.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo za
obdobje garancijske dobe plus en dan. Brez
izročitve garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja
ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupec se
zavezuje pogodbeni znesek za dobavljeno
opremo plačati v enkratnem znesku najmanj
v roku 60 dni od dneva izstavitve računa
prodajalca, ki ga bo prodajalec izstavil v
zakonskem roku po uspešno opravljeni primopredaji predmeta pogodbe in zagonu "v
živo" ter podpisu primopredajnega zapisnika
s strani pooblaščenih predstavnikov obeh
pogodbenih strank.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra – priloga 1) mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje
za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga
2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje
dejavnosti. Če ponudnik ne bo predložil dovoljenja bo naročnik štel, da ga glede na
veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
- priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2005, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil

bo dostavil garancijsko izjavo za najmanj
enoletno garancijo za celoten aparat šteto
od uspešno opravljene primopredaje (priloga št. 14);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da
bo dobavil aparate v 30 dneh po podpisu
pogodbe (priloga št. 15).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 12.15, v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2005.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica

Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5).
Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
- priloge 6-16):
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o
zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih pripomočkov
z priloženo fotokopijo CE certiﬁkata ponujenega medicinskega pripomočka skladno s
Peca sporazumom (priloga št. 6);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ponujena oprema ustreza predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom,
ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU (priloga št. 9).
B) Na področju referenc:
1. Ponudnik ima najmanj eno potrjeno
referenco ustanove, kjer je že dobavil enako ali podobno opremo v Republiki Sloveniji
ali v EU (kar je razvidno iz obrazca prijavareference).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja odlog plačila najmanj 60 dni od prejema računa, izdanega v zakonskem roku od uspešno
opravljene primopredaje (priloga št. 11);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
ima izjavo banke, da bo dobil garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti
za čas trajanja garancijske dobe plus en dan
(priloga št. 16).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za čas pričakovane uporabne dobe (dobe
eksploatacije) aparatov (7 let) zagotavljal
pooblaščeno servisno službo v RS, preko
katere bo na poziv naročnika v najkrajšem
možnem času (odzivni rok za odpravo napak ni daljši od 24 ur) odpravil napake, pomanjkljivosti ali okvare opreme ter da bo v
času popravila posameznega aparata zagotovil nadomestni aparat (priloga št. 7);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja,
da bo za čas pričakovane uporabne dobe
(dobe eksploatacije) aparata (7 let) zagotavljal rezervne dele v RS ter da rok dobave ne
bo daljši od 14 dni (priloga št. 8);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
je v ponudbi predložil prospekte ponujene
opreme z navedbo bistvenih tehničnih lastnosti ter da bo v primeru izbora po javnem
naročilu predložil servisne priročnike in navodila za uporabo v slovenskem jeziku (priloga št. 10);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja dostavo opreme franco naslov zavoda in montažo na lastne stroške (priloga št. 12);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo za ceno navedeno v ponudbi po dobavi in montaži izvedel usposabljanje zaposlenih zdravnikov in vzdrževalnega osebja
naročnika za uporabo opreme, ki jo ponuja
(priloga št. 13);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja da

Stran

Št. 50
Ob-10149/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, kontaktna oseba: Petra Simčič, tel. 01/589-63-26, Črnuška cesta 9,
1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, tel.
01/589-63-26, faks 01/589-63-17, elektronska pošta: petra.simcic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
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 narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9,
1231 Ljubljana Črnuče.
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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) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
41,141.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 4,923.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 5,827.000
SIT,
3. perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca – 3,581.000 SIT,
4. ribe in konzervirane ribe – 1,200.000
SIT,
5. sveža zelenjava in sadje – 4,483.000
SIT,
6. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 998.000 SIT,
7. sadni sokovi, sirupi in voda – 3,926.000
SIT,
8. žita, mlevski izdelki in testenine –
2,936.000 SIT,
9. zamrznjeni izdelki iz testa – 4,122.000
SIT,
10. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 6,044.000 SIT,
11. ostalo
prehrambeno
blago
–
3,101.000 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: rok
plačila je 30 dni in velja kot obvezen pogoj,
ﬁksnost cen je 1 leto, kar 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
za sklop živil:
1. cena – 65 točk,
2. plačilni rok – 10 točk,
3. lastna proizvodnja – 10 točk,
4. ﬁksnost ponudbenih cen: 13 mesecev – 1 točka, 14 mesecev – 2 točki,
15 mesecev – 3 točke, 16 mesecev – 4 točke, 17 mesecev – 5 točk, 18 mesecev – 6
točk, 19 mesecev – 7 točk, 20 mesecev – 8
točk, 21 mesecev – 9 točk, 22 mesecev – 10
točk, 23 mesecev – 11 točk, 24 mesecev
– 12 točk,
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5. ugodnosti – 3 točke.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2005, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure pri vodji prehrane ga. Petri Simčič, razen v času majskih
šolskih počitnic od 27. 4. 2005 do vključno
2. 5. 2005.
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.
01261-6030662273 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: 16. 5. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška cesta
9, 1231 Ljubljana Črnuče, osebno pa se
lahko ponudbe do navedenega roka oddajo
vodji prehrane Petri Simčič, razen v času
majskih šolskih počitnic od 27. 4. 2005 do
vključno 2. 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: do 30. 9. 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 javnega odpiranja ponudb: 16. 5. 2005 ob 10. uri, javno
odpiranje bo v prostorih naročnika Osnovna
šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana Črnuče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Osnovna šola narodnega heroja
Maksa Pečarja
Ob-10158/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Litija, kontaktni osebi: Branka Lavrih,
Peter Repovš, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, Slovenija, tel. 89-63-452, faks 89-63-460,
elektronska pošta: Branka.lavrih@litija.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije za Občino Litija, javne zavode in krajevne skupnosti
v letih 2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: različne lokacije v lokalni
skupnosti.
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:
– sklop 1: Občina Litija, Jerebova 14,
1270 Litija, 994.189 kWh,
– sklop 2: Knjižnica Litija, Parmova ulica
9, 1270 Litija, 32.297 kWh,
– sklop 3: Osnovna šola Gradec, Bevkova 3, 1270 Litija, 122.950 kWh,
– sklop 4: Osnovna šola Litija, CKS 2,
1270 Litija, 97.655 kWh,
– sklop 5: Zavod za izobraževanje in kulturo Litija, TNS 8A, 42.522 kWh,
– sklop 6: Krajevna skupnost Dole pri
Litiji, Dole pri Litiji 7, 1273 Dole pri Litiji,
15.383 kWh,
– sklop 7: Krajevna skupnost Gabrovka, Gabrovka BŠ, 1274 Gabrovka,
36.020 kWh,
– sklop 8: Krajevna skupnost Jevnica,
Jevnica 36, 1281 Kresnice, 4.076 kWh,
– sklop 9: Krajevna skupnost Kresnice,
Kresnice 19, 1281 Kresnice, 1.174 kWh,
– sklop 10: Krajevna skupnost Vače,
Vače BŠ, 1252 Vače, 34.850 kWh,
– sklop 11: Krajevna skupnost Ribče,
Ribče BŠ, 1281 Kresnice, 20.000 kWh.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005, konec 31. 12.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3%
od ponudbene vrednosti ponudnika. Bančna
garancija mora biti veljavna do 30. 6. 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti ﬁnancirajo posamezni javni zavodi in
krajevne skupnosti iz lastnih sredstev. Rok
plačila ne sme biti krajši od 30 dni od dneva
uradnega prejema računa, v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.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.
Cena: 8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska 8.000 SIT na številko računa
01261-0100002491 - s pripisom za razpisno
dokumentacijo dobava električne energije.
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 29. 6. 2005.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2005
ob 10. uri, velika sejna soba na Občini Litija,
Jerebova 14, Litija.
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: 23. 3. 2005.
Občina Litija

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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 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, 17. 5. 2005 ob 8. uri,
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Kopališka cesta 10, 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: 8. 4. 2005.
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica

Št. 239/05
Ob-10162/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, kontaktna oseba: Simona Skumavec, Kopališka
cesta 10, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/532-57-20, faks 04/532-57-30, elektronska pošta: vvz.radovljica@s5.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, 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
kuhinje: I. skupina: mleko in mlečni izdelki; II. skupina: trdi in poltrdi siri – rezani ali
ribani; III. skupina: meso in mesni izdelki;
IV. skupina: ribe; V. skupina: perutnina in
perutninski izdelki; VI. skupina: zamrznjeno
sadje in zelenjava; VII. ostali zamrznjeni izdelki; VIII. skupina: kruh in pekovski izdelki;
IX. skupina: pecivo; X. skupina: jajca; XI.
skupina: mlevski izdelki; XII. skupina: jušne zakuhe in testenine; XIII. skupina: sveže
sadje in zelenjava; XIV. skupina: sadni sirupi
in sokovi; XV. skupina: konzervirana živila;
XVI. skupina: čaji; XVII. skupina: osnovna
živila in dodatki jedem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vzgojnovarstveni zavod Radovljica, Kopališka cesta 10, 4240
Radovljica in enote:
– Begunje na Gorenjskem 25, 4275 Begunje na Gorenjskem,
– Kropa 98a, 4245 Kropa,
– Lesce, Alpska c. 58a, 4248 Lesce,
– Radovljica, Kopališka 12, 4240 Radovljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: I. skupina: mleko in mlečni izdelki; II. skupina:
trdi in poltrdi siri – rezani ali ribani; III. skupina: meso in mesni izdelki; IV. skupina:
ribe; V. skupina: perutnina in perutninski
izdelki; VI. skupina: zamrznjeno sadje in
zelenjava; VII. ostali zamrznjeni izdelki;
VIII. skupina: kruh in pekovski izdelki; IX.
skupina: pecivo; X. skupina: jajca; XI. skupina: mlevski izdelki; XII. skupina: jušne zakuhe in testenine; XIII. skupina: sveže sadje in zelenjava; XIV. skupina: sadni sirupi
in sokovi; XV. skupina: konzervirana živila;
XVI. skupina: čaji; XVII. skupina: osnovna
živila in dodatki jedem.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 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
obrazci;
– 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 količine blaga iz predračuna naročnika;
– da bo odzivni čas največ en delovni
dan;
– da ima organiziran nadzor kakovosti
in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih
artiklov v proizvodnji in prometu oziroma da
ravna pri svojem delu v skladu s standardom HACCP.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena 50 točk,
2. celovitost ponudbe 20 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni 10 točk,
4. dodatne ugodnosti 10 točk,
5. reference 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti
do 13. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT + 20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek in 20% DDV za razpisno
dokumentacijo nakazati naročniku na podračun št. 01302 – 6030640961 pri Upravi za
javna plačila, s pripisom za namen: razpisna
dokumentacija.
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Ob-10163/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Vida Zapušek, Cankarjeva 4, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni
naslov: http://www.zvkds-slo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za varstvo kulturne
dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Vida
Zapušek, Metelkova 4, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-79-27, faks 01/478-79-86,
elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni naslov: http://www.zvkds-slo.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Vida Zapušek, Metelkova 4, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni naslov: http://www.zvkds-slo.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kontaktna oseba: Vida Zapušek,
Metelkova 4, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-79-27, faks 01/478-79-86, elektronska pošta: zvkds@zvkds-slo.si, internetni
naslov: http://www.zvkds-slo.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: JN 2005-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priznanje sposobnosti za sukcesivno
dobavo pisarniškega materiala za obdobje treh let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: pisarniški material bo potrebno sukcesivno dobavljati na naročnikove
lokacije v Celju, Kranju, Ljubljani, Mariboru,
Novi Gorici, Novem mestu in Piranu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 50 mio
SIT.
Stalne dobave v obdobju treh let glede
an naročnikove potrebe in ﬁnančne zmožnosti.

Stran

2792 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sposobnost bo kandidatom priznana za obdobje 3 let. Začetek 1. 5. 2005.
Konec 30. 4. 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina ponudnikov storitev, kateri je bilo
javno naročilo oddano: pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom 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 izvajalcev storitev, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
najmanj 5.
IV.2) Merila za oddajo.
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 4. 2005.
Cena: dokumentacija je brezplačna.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 28. 4. 2005 ali 21 dni od odposlanja obvestila do 10. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: od maja 2005 dalje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje prijav kandidatov ne bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 4. 2005
ob 11. uri; Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Metelkova 4, Ljubljana
– sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsa vprašanja
v pisni obliki na naslov naročnika ali po faksu na 01/478-79-86.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije
Ob-10164/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-41, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
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: 35-2005/JNB.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nadgradnja centralnega stikala.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Optično vlakno

Enota
mere

1

2

3

Centralno stikalo
Stikalo 1
Stikalo 2
Optični pretvornik

komplet
kos
kos
kos

1
3
4
2

Količina

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok izvedbe naročila: 30 dni po
podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT in bančna garancija za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila je 30 dni od izdaje računa. Priloga računa
je podpisana dobavnica s strani naročnika,
za dobavljen material. Datum na računu ne
sme biti starejši od datuma prejema materiala s strani naročnika. Na računu mora biti
označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
državnem organu za dejavnost, ki je predmet razpisa,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– dokazilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– dokazilo, da ima ponudnik poravnane
davke, prispevke in druge obvezne dajatve
ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
– izjava, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo,
– izjava, da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– izjava, da ponudnik v zadnjih
12 mesecih ni prekinil pogodbenega razmerja, zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do 22. 7.
2005,
– izjava, da ponudnik ne daje zavajajočih
podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o ﬁnančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokiranega računa več kot
5 dni.

III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika,
– ponudnik mora priložiti izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev – v kateri se
mora materialno in kazensko obvezati, da
ponujeno blago oziroma storitve popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam. V dokaz, da ponujena oprema ustreza tehničnim
zahtevam, mora ponudnik priložiti originalno tehnično dokumentacijo proizvajalca za
vsak kos opreme, prav tako mora ponudnik
v ponudbi navesti proizvajalčeve kataloške
številke ponujene opreme,
– kolikor je ponudnik na področju, ki je
predmet naročila, ekskluzivni ponudnik na
področju Republike Slovenije, mora le-to dokazati z ustrezno izjavo proizvajalca,
– ponudnik mora imeti in dokazati status
pooblaščenega prodajalca opremo, ki jo ponuja v ponudbi,
– ponudnik mora imeti status najmanj
Cisco Premier Certiﬁed Partner,
– ponudnik mora imeti podpisano RSA
98, SIS 98 ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem opreme (pogodba o tehnični in strokovni podpori proizvajalca),
– ponudnik mora imeti redno zaposlene
najmanj tri strokovnjake s statusom CCNP
(Cisco Certiﬁed Network Professional),
– ponudnik mora imeti redno zaposlene
najmanj tri strokovnjake s statusom CCDP
(Cisco Certiﬁed Design Professional),
– ponudnik mora imeti najmanj pet redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno
izobrazbo elektrotehnične ali računalniške
smeri,
– vsa ponujena oprema mora imeti najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo,
– vsa ponujena oprema mora ustrezati
tehničnim standardom, veljavnim v Republiki Sloveniji. Oprema mora biti opremljena
s certiﬁkatom o skladnosti, ki ga mora izdati
pooblaščena ustanova v Republiki Sloveniji. Certiﬁkatu mora biti priložena originalna
odstopna izjava proizvajalca ali uradnega
distributerja opreme za to opremo in ta posel,
– najmanj eno aktivno referenco na področju postavitve ponujene opreme v Sloveniji. V referenco se šteje vsaj en nameščen
in delujoč sistem, ki je po osnovnem modelu
enak ponujenemu.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2005 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR
90672-0000040025, sklic 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu in
vaš točen naslov.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2005
ob 10. uri.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

ponudnike vljudno prosimo, da pripišejo številko in naziv javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 9. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 6. 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: 8. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-10165/05
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.
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: optični sistem.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja optičnega prenosnega sistema.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: med PLC Maribor in
PE Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja optičnega prenosnega sistema (1 komplet) in usmerjavalniki (5 kosov) za poštne
poslovalnice.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe (v
višini 1,000.000 SIT), izbrani ponudnik bo
predložil tudi bančno garancij za dobro izvedbo posla (v višini 1,000.000 SIT), bančno garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi (v višini 1,000.000 SIT).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v roku
30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,

– da je tehnično in kadrovsko izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– ponudba mora biti veljavna do roka zahtevanega v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki jih naročnik zahteva zase, svoje
partnerje (v primeru predložitve skupne ponudbe),
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujene storitve oziroma blago morajo popolnoma ustrezati zahtevam naročnika,
– ponudnik mora predložiti ustrezno izjavo, na osnovi katere bo naročnik lahko
ugotovil ponudnikov status,
– ponudnik mora imeti status pooblaščenega prodajalca opreme, ki jo ponuja,
– ponudnik mora imeti najmanj status
Cisco Premier Certiﬁed Partner,
– ponudnik mora imeti podpisano RSA
98, SIS 98 ali ustrezno pogodbo s proizvajalcem opreme (pogodba o tehnični in strokovni podpori proizvajalca),
– ponudnik mora imeti redno zaposlene
najmanj 3 strokovnjake s statusom CCNP
(Cisco Certiﬁed Network Professional),
– ponudnik mora imeti redno zaposlene
najmanj 3 strokovnjake s statusom CCDP
(Cisco Certiﬁed Design Professional),
– ponudnik mora imeti najmanj 5 redno zaposlenih strokovnjakov s fakultetno
izobrazbo elektrotehnične ali računalniške
smeri,
– vsa ponujena oprema mora imeti najmanj 3-letno garancijo na strojne dele in
programsko opremo,
– vsa ponujena oprema mora ustrezati
tehničnim standardom, veljavnim v Evropski uniji,
– ponudnik mora za vsako vrsto opreme
podati natančne tehnične speciﬁkacije, modelno in kataloško številko proizvajalca,
– ponudnik mora imeti vsaj eno aktivno
referenco postavitve ponujeno opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 34/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 6. 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
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Ob-10171/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kulturni in kongresni center,
kontaktna oseba: Vinko Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-71-79, faks 01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si, internetni
naslov: http://www.cd-cc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-TS-VS-JN-1-B/ozna.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža označevalnih tabel.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: naročnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
51 kosov označevalnih tabel.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni so 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: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedena so v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedena so v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedena so v razpisni dokumentaciji.
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.
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IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: jih ni bilo.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na ceno in kakovost.
Obe merili sta enakovredni. Natančnejši
opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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: do 30. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 12. uri, naročnik, sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center
Št. 042/05
Ob-10256/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, kontaktna oseba: Duša Bosnić, inž. gr.,
Novi trg 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-64-03, faks 01/426-33-47, elektronska pošta: dusa.bosnic@zrc-sazu.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Consilium d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Erjavec, Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-54-00, faks 01/434-54-04, elektronska pošta: podpora2@consilium.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Consilium d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Erjavec, Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/434-54-00, faks 01/434-54-04, elektronska pošta: podpora2@consilium.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Consilium
d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Erjavec,
Slomškova 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/434-54-00, faks 01/434-54-04, elektronska pošta: podpora2@consilium.si.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: predmet javnega naročila je izdelava,
dobava in montaža notranje opreme rekonstruiranega tretjega nadstropja, podstrešja in mansarde na Novem trgu 4 v
Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: objekt Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 4,
1000 Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava, dobava in montaža notranje opreme na
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Novem trgu 4 v Ljubljani. Celotna količina
in obseg sta razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 21. 6. 2005 in/ali konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti,
izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije;
B) originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
za ves čas trajanja pogodbe oziroma do
dokončne izvedbe in prevzema pogodbenih del;
C) originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec dostavil do
primopredaje, sicer se bo štelo, da primopredaja ni uspešno opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo se
bo opravilo po dveh situacijah. Rok plačila je
60 dni po uradnem prejemu situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali
drugem organu – izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence;
– ponudnik mora potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje dejavnosti na
podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge
evidence;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v
kazensko evidenco, ter potrdilo sodišča, na
območju katerega ima ponudnik sedež;
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali drugi postopek,
katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja; ponudnika ne vodi izredna
uprava; zoper ponudnika ni uveden postopek, podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež – izjava;
– ponudnik je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež. Ponudnik, ki ima sedež v tujini, je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati – izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti javno naročilo –
obrazec BON-1, BON-2 za leti 2003, 2002;
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega računa – potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt TRR. Če ima
ponudnik odprtih več TRR, mora za vse
priložiti potrdilo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

– izjava, da ponudnik razpolaga z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi
pogoji ter da ima ustrezne profesionalne in
tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire in druge
pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni
izvesti predpisana dela. Z izjavo ponudnik
potrdi, da je strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten obseg del ter da
ima proste kapacitete za izvedbo predmeta
javnega naročila.
– spisek referenc, to je najvažnejših
opravljenih del ponudnika v zadnjih treh letih. Ponudnik mora navesti najmanj 3 dela,
ki po naravi del ustrezajo projektu iz tega
javnega razpisa – izdelava, dobava in montaža notranje opreme pisarniških prostorov
površine najmanj 200 m2 in v vrednosti najmanj 10 milijonov SIT. Priložena morajo biti
potrdila naročnikov, in sicer za vsako delo,
ki ga ponudnik navaja;
– spisek oseb z navedbo kvaliﬁkacij, ki
bodo odgovorne za kakovost izvedbe javnega naročila in izjavo, da so te osebe sposobne zagotoviti kvalitetno izvedbo javnega
naročila.
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. ponudbena cena,
2. reference,
3. rok izvedbe,
4. garancijski rok za pohištvo.
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 17. 5. 2005.
Cena: 1.700 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR:
02140-0253173296. Prevzem razpisne dokumentacije ob predloženem potrdilu o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 13. uri; Znanstvenoraziskovalni center
Slovenske akademije znanosti in umetnosti,
Novi trg 2/II (sejna soba), 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: 11. 4. 2005.
Slovenska akademija znanosti
in umetnosti
Št. 404-08-76/2005-6
Ob-10261/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo, Kardelje-
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va ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Ministrstvo za obrambo RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, dodatne informacije – vodja izvedbe javnega naročila: Marjeta Kordiš,
tel. 01/471-23-40, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna-narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi: Boštjan Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar,
tel. 01/471-23-48, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna-narocila@mosr.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 74/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup potrošnih sredstev in drobnega
inventarja za vzdrževanje zgradb.
Naročnik bo blago naročal enkrat mesečno na podlagi naročilnega lista. Dobavitelj
bo blago dobavljal na lokacije naročnika enkrat mesečno, v primeru izrednih dobav pa v
roku 24 ur od prejema naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije vojašnic navedene
v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup potrošnih sredstev in drobnega inventarja za vzdrževanje zgradb po skupinah:
1. vodoinštalacijski material, 2. okovje, pritrdilni material in zapirala, 3. sredstva za
obdelavo materiala, 4. elektroinštalacijski
material, 5. barve, laki, lepila in cement,
6. ostalo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: predvidena sklenitev pogodbe
junij 2005 – junij 2006 z možnostjo podaljšanja veljavnosti z aneksom do skupaj 24
mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik, ki se prijavlja mora predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 1% od
vrednosti ponudbe. Izbrani ponudnik pa bo
moral priložiti garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 1% od vrednosti pogodbe (v primeru, da bo vrednost
pogodbe presegala 30,000.000 SIT brez
DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
od uradnega prejema računa na naročnikov
naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 11. 5. 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 74/2005-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 št., št. javnega razpisa, sklic na številko 1119119-7141998-00000041) ter potrdilo
o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika 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 11. 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 eventualne sklenitve posla.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 5. 2005
ob 9. uri; Ministrstvo za obrambo, Urad za
logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo

– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da je ﬁnančno in poslovno sposoben;
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
a) Originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za preteklo leto(DURS), vključno z bilanco stanja
za preteklo leto.
b) Originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo;
2. da ima v celoti izpolnjen, podpisan in
žigosan obrazec za cene;
3. da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo:
– da ima vsaj eno poslovalnico na regijah: primorsko-notranjska, gorenjska, štajerska in dolenjska oziroma v radijusu 50 km
po cesti od kraja dobave,
– da je priložil seznam referentov po poslovalnicah,
– da je priložil seznam pooblaščenih
oseb za dostavo blaga na posamezna odjemna mesta;
4. da ima podpisano in žigosano izjavo o
veljavnosti ponudbe in roku plačila in izjavo
o odzivnem času in dodatnem ceniku;
5. da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis;
6. da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;
7. da ima priloženo, podpisano in žigosano garancijo za resnost ponudbe (v primeru,
da vrednost ponudbe presega 30,000.000
SIT brez DDV);
8. da ima podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.

Stran

Št. 210/05
Ob-10264/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc2@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Komercialni sektor, tajništvo komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
tajništvo komercialnega sektorja, Zaloška
cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/522-11-00, faks 01/522-12-54.
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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 treh ultrazvočnih aparatov – ponudbe se lahko oddajo za vse sklope ali po
posameznih sklopih, ki so:
1. sklop: ultrazvočni aparat za ginekološko ambulanto,
2. sklop: ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem za neonatalno diagnostiko,
3. sklop: ultrazvočni aparat za ﬂebološko
dejavnost.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
2) Kratek opis: ultrazvočni aparat za ginekološko ambulanto.
3) Obseg ali količina: en aparat.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
2) Kratek opis: ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem za neonatalno diagnostiko.
3) Obseg ali količina: en aparat.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.12.41.20-2.
2) Kratek opis: ultrazvočni aparat za ﬂebološko dejavnost.
3) Obseg ali količina: en aparat.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
treh ultrazvočnih aparatov – ponudbe se
lahko oddajo za vse sklope ali po posameznih sklopih, ki so:
1. sklop: ultrazvočni aparat za ginekološko dejavnost,
2. sklop: ultrazvočni aparat z barvnim doplerjem za neonatalno diagnostiko,
3. sklop: ultrazvočni aparat za ﬂebološko
dejavnost.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti,
2. po podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom le-ta predloži nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
3. ob primopredaji aparata ponudnik
predloži nepreklicno, brezpogojno bančno
garancijo na prvi poziv za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo 90
dni po izvršeni končni pisni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: kolikor ponudnik ni tudi poob-
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laščeni serviser, mora ponudbi priložiti tudi
pogodbo s pooblaščenim serviserjem.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Veljavni izpisek iz sodne ali druge
ustrezne evidence iz katere je razvidno, da
je ponudnik registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila.
2. Dokazilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Agenciji
RS za zdravila.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (datum izstavitve listine ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb).
4. Izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (datum izstavitve listine ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb), da ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; če poslovanje
ponudnika vodi izredna uprava, ali če je
uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež.
5. Notarsko overjena izjava, dana pod
materialno in kazensko odgovornostjo (datum izstavitve listine ne sme biti starejši od
30 dni od datuma odpiranja ponudb), da
ponudniku na katerikoli način ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj
sedež (datum izstavitve listine ne sme biti
starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb), da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
2. Bonitetno poročilo banke ali specializirane institucije iz katerega je razvidno, da je
ponudnik poslovno, ekonomsko in ﬁnančno
sposoben izvesti predmetno javno naročilo
kar pomeni, da:
– ponudnik nima blokiran žiro račun v
zadnjih 6 mesecih,
– ponudnik nima izkazane izgube iz poslovanja v zadnjih dveh letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. podroben opis vsebine – predmeta
ponudbe v skladu s strokovnimi zahtevami
naročnika (iz opisa za 3. sklop mora biti
tudi razvidno ali ponujena oprema nudi tudi
funkcije (ponudnik navede katere funkcije
in jih opiše), ki jih bo naročnik ocenjeval v
merilih za 3. sklop;
2. navedba tehničnega osebja – pooblaščenih serviserjev, ki bodo zadolženi za
vzdrževanje – pogoj je servis v Republiki
Sloveniji in najmanj dva pooblaščena serviserja (priložena fotokopija certiﬁkata proizvajalca), ne glede na to, ali so zaposleni pri
ponudniku ali ima le-ta sklenjeno pogodbo
s pooblaščenim serviserjem (priložena fotokopija pogodbe);

3. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja na lokaciji naročnika nadomestno opremo z enako
funkcionalnostjo v primeru, da bi popravilo
aparata trajalo več kot tri dni;
4. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja izpolnitev
pogodbenih obveznosti v maksimalno 60
dneh od dneva veljavnosti pogodbe;
5. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja 2-letno garancijo za ponujeni aparat;
6. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da zagotavlja odzivni
čas za odpravo napak ob delavnikih maksimalno 24 ur od naročnikovega obvestila
o napaki;
7. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo zagotovil rezervne
dele za ponujeni aparat še najmanj 10 let po
poteku garancije;
8. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da aparatura omogoča
nadgradnjo z eventuelnimi novimi tehničnimi
rešitvami;
Opomba: točka 9 velja samo za 1. in 2.
sklop;
9. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da bo na zahtevo naročnika (na lastne stroške) le temu omogočil
ogled oziroma preizkus ponujene opreme
v roku 8 dni od prejema naročnikove pisne
zahteve;
Opomba: točka 10 velja samo za 3.
sklop;
10. izjava, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je ponujena oprema
nova, izdelana v skladu z veljavno zakonodajo in priložena fotokopija deklaracije o
skladnosti za ponujene aparate, iz katere
mora biti razvidna tehnološka starost aparata v skladu s strokovnimi zahtevami.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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 30. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z
nakazilom na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UPJ) številka
01100-6030277894, sklic na številko 00 45
08 7599.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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: 121 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 3/pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovni dan med 10.
in 12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo je možno opraviti na naslovu, ki je naveden v prilogi A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Klinični center Ljubljana

za prevzem razpisne dokumentacije 28. 4.
2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik v katerem mora biti sestavljena ponudba oziroma prijava: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost ponudbe: 60 dni od odpiranja 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 javnega odpiranja ponudb: 16. 5. 2005 ob 11. uri; v
Osnovni šoli Komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš.
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: 5. 4. 2005.
Osnovna šola Komandanta Staneta
Dragatuš

Ob-10278/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih(GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš,
Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, uradna kontaktna
oseba: ravnateljica Julijana Turnšek-Heij, tel.
07/305-78-10, faks 07/305-78-11, e-pošta:
julijana.turnsek-heij@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je možno dobiti
dodatne informacije: isto kot pod
točko I.1. in vodji prehrane Janji
Bajt-Smrekar, tel. 040/840-608, e-pošta:
janja.bajt-smrekar@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je možno dobiti oziroma
naročiti razpisno dokumentacijo: Osnovna
šola Komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, pri Rozaliji Hudelja,
tel. 07/305-78-10, faks 07/305-78-11. Dvig
dokumentacije je možen vsak dan med 8. in
12. uro v tajništvu ob predložitvi predhodnega dokazila o vplačilu ali po pošti.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno
osebno oddati ali poslati po pošti ponudbe:
Osnovna šola Komandanta Staneta, Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš, tajništvo,
Rozalija Hudelja.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija oziroma kraj dobave ali
izvedbe: Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš, Dragatuš 48, 8343 Dragatuš.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, in sicer:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: perutnina in kunci,
3. sklop: ribe in ribji izdelki,
4. sklop: mlevski izdelki in testenine,
5. sklop: kruh, pekovsko pecivo in ﬁno
pekovsko pecivo,
6. sklop: sokovi in sirupi,
7. sklop: sadje in zelenjava,
8. sklop: mleko in mlečni izdelki,
9. sklop: jajca,
10. sklop: splošno prehrambeno blago.
Obseg ali količina sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variantne ponudbe
sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina in obseg: prehrambeno blago po sklopih; glej razpisno
dokumentacijo.
II.2) Trajanje javnega naročila in rok za
zaključek: od 1. 6. 2005 do 1. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica z menično izjavo za resnost ponudbe
in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z Zakonom, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije v tekočem
letu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, ki jim je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 12 mesecev.

III.2.1) Podatki v zvezi statusa izvajalca,
dobavitelja blaga, ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomsko ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali kak drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje vodi
izredna uprava, ali če je bil uveden katerokoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem, oziroma so posledice tožbe
že izbrisane,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da ponudnik v zadnjih mesecih ni imel
blokiranega računa,
– da je v zadnjih 3 letih pred objavo javnega naročila oskrboval najmanj 5 javnih
zavodov področja predšolskega in šolskega
izobraževanja in vzgoje,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok,
– da bo dostava blaga fco skladišče –
razloženo in da nudi odzivni čas najmanj 1
delovni dan,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil – HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil, izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/00),
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih 3 letih pred
objavo tega razpisa (da naročnik ni vlagal
upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga, rokov dobav inp.).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe,
ki jim bo dodeljena sposobnost in s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum: najmanj
1 in več.
IV.2) Merilo za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno, rok plačila, reference in lastno proizvodnjo in to v
vrstnem redu od najugodnejšega do manj
ugodnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: plačilo 15.000 SIT na račun
01217-6030647939 s pripisom: za razpisno
dokumentacijo – prehrambeno blago.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav oziroma ponudb: 29. 4. 2005 do 9. ure. Rok
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Ob-10279/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih(GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18b, 8340 Črnomelj, uradna kontaktna
oseba: ravnateljica Dragica Valenčič, tel.
07/305-26-75, faks 07/335-67-270, e-pošta: dragica.valancic@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je možno dobiti dodatne
informacije: isto kot pod tč. I.1. in vodji prehrane Janji Bajt-Smrekar, tel. 040/840-608,
e-pošta: janja.bajt-smrekar@guest.arnes.si.
I.3) Naslov, kjer je možno dobiti oziroma naročiti razpisno dokumentacijo: Vrtec
Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18b,
8340 Črnomelj, pri Karmen Ambrožič, tel.
07/356-72-71, faks 07/356-72-70. Dvig dokumentacije je možen vsak dan med 8. in
12. uro v tajništvu ob predložitvi predhodnega dokazila o vplačilu ali po pošti.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno
osebno oddati ali poslati po pošti ponudbe:
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18b, 8340 Črnomelj, tajništvo – Karmen
Ambrožič.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.7) Lokacija oziroma kraj dobave ali
izvedbe: Vrtec Otona Župančiča Črnomelj,
Kidričeva 18b, 8340 Črnomelj in Vrtec Čardak, Čardak 1, 8340 Črnomelj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da, in sicer:
1. sklop: meso in mesni izdelki,
2. sklop: perutnina in kunci,
3. sklop: ribe in ribji izdelki,
4. sklop: mlevski izdelki in testenine,
5. sklop: kruh, pekovsko pecivo in ﬁno
pekovsko pecivo,
6. sklop: sokovi in sirupi,
7. sklop: sadje in zelenjava,
8. sklop: mleko in mlečni izdelki,
9. sklop: jajca,
10. sklop: splošno prehrambeno blago.
Obseg ali količina sta navedena v razpisni dokumentaciji.
II.1.10) Ali se bodo variantne ponudbe
sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina in obseg: prehrambeno blago po sklopih; glej razpisno
dokumentacijo.
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II.2) Trajanje javnega naročila in rok za
zaključek: od 1. 6. 2005 do 1. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica z menično izjavo za resnost ponudbe
in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z Zakonom, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije v tekočem
letu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, ki jim je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
ponudnikom sklenil okvirni sporazum za obdobje 12 mesecev.
III.2.1) Podatki v zvezi statusa izvajalca,
dobavitelja blaga, ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomsko ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali kak drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje vodi
izredna uprava, ali če je bil uveden katerokoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem, oziroma so posledice tožbe
že izbrisane,
– da ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila,
– da ponudnik v zadnjih mesecih ni imel
blokiranega računa,
– da je v zadnjih 3 letih pred objavo javnega naročila oskrboval najmanj 5 javnih
zavodov področja predšolskega in šolskega
izobraževanja in vzgoje,
– da zagotavlja zahtevane letne količine
za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa,
– da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok,
– da bo dostava blaga fco skladišče- razloženo in da nudi odzivni čas najmanj 1
delovni dan,
– da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom
o higieni živil-HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02 in 104/03) in upošteva druge predpise
o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodnji in prometu živil, izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Ur. l. RS, št. 52/00 in 42/00),
– da je ponudnik pravilno in pravočasno
izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih 3 letih pred
objavo tega razpisa (da naročnik ni vlagal
upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga, rokov dobav inp.).
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe,
ki jim bo dodeljena sposobnost in z kateri-
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mi bo sklenjen okvirni sporazum: najmanj
1 in več.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno, rok plačila, reference in lastno proizvodnjo in to v
vrstnem redu od najugodnejšega do manj
ugodnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: plačilo 15.000 SIT na račun št.:
0127-6030634262s pripisom: za razpisno
dokumentacijo – prehrambeno blago.
IV.3.3) Rok za sprejemanje prijav oziroma ponudb: 29. 4. 2005 do 9. ure. Rok
za prevzem razpisne dokumentacije 28. 4.
2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik v katerem mora biti sestavljena ponudba oziroma prijava: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost ponudbe: 60 dni od odpiranja 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 javnega odpiranja ponudb: 16. 5. 2005 ob 9. uri; Vrtec
Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva 18b,
8340 Črnomelj.
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: 5. 4. 2005.
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
Ob-10292/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:
Venčeslav Kaučič, Hajdrihova 19, SI-1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-60-256,
faks +386/1/47-60-300, elektronska pošta:
venceslav.kaucic@ki.si, internetni naslov:
www.ki.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) Vsta 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 visokoločljivega rentgenskega
praškovnega difraktometra z alfa1 konﬁguracijo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kemijski inštitut Ljubljana,
Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni predmet, glavni besednjak: 33.25.32.00-0, dopolnilni besednjak:
E020-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 naprava visokoločljivi rentgenski praškovni difraktometer z alfa1 konﬁguracijo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
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 5% ponudbene vrednosti,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
Minimalni plačilni rok je 30 dni od izstavitve računa. Ponudnik lahko ponudi tudi
plačilni rok, daljši od 30 dni. Predplačil ni.
Naročnik bo pogodbeni znesek plačal v
dveh obrokih. Dobavitelj bo za prvi obrok
v višini 60% pogodbenega zneska izstavil
račun takoj po uspešno opravljeni primopredaji, za drugi obrok v višini 40% pogodbenega zneska pa po 3 mesecih po uspešno
opravljeni primopredaji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila – izpiski iz sodnega registra
ali druge ustrezne evidence;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila, če je tako dovoljenje
zahtevano s posebnim predpisom – dovoljenje;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ter ne sme prenehati
delovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe – izjava;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje in izjava;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ponudnik, ki ima
sedež v tujini, mora imeti v Republiki Sloveniji poravnane tiste dajatve, ki jih mora
poravnati – izjava;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev ali soizvajalcev
(če ima podizvajalce ali soizvajalce) v času
oddaje ponudbe in vsaj v obdobju enega
leta pred pričetkom tega naročila – izjava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora dokazati, da ima zadostno ﬁnančno in ekonomsko sposobnost za
izvedbo javnega naročila – bilance stanja
ponudnika za leto 2003 in 2004 oziroma revidirane bilance stanja za leto 2003 in 2004,
če je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji
računovodskih izkazov;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev v času oddaje
ponudbe in vsaj v obdobju enega leta pred
pričetkom tega naročila – poročilo pooblaščenega revizorja, ki ne sme biti starejše
od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na
podlagi razpisa javnega naročila, ki potrjuje,
da je ponudnik poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora dokazati, da razpolaga z zadostnimi formalnimi, delovnimi in
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tehničnimi pogoji, ter mora imeti ustrezna
pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, ﬁnančne vire in druge pripomočke,
sposobnost upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana
dela – izjava.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: predmet javnega naročila je tako
speciﬁčen, da zainteresirani ponudniki, ki
delujejo na predmetnem področju za pripravo ponudbe ne potrebujejo daljšega roka za
pripravo ponudbe.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. tehnične in funkcionalne prednosti,
2. cena naprave,
3. dobavni rok,
4. cena nadomestne rentgenske cevi,
5. cena za nadgradnjo programa za iskanje po novejši bazi PDF-2.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 11. uri, Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, Ljubljana, Slovenija (sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-10306/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo, kontaktna oseba: Stanko Brumen, Prvomajska 1, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/45-00-100, faks
02/45-00-227, elektronska pošta: marjana.predan@zzv-mb.si, internetni naslov:
http://www.zzv-mb.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne informacije: Proplus d.o.o.,
kontaktna
oseba:
Stanislav
Urek,
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., tajništvo,
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: 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:
dobava, vgradnja in priklop tehnološke

laboratorijske opreme ter pohištvene
opreme za nadomestni objekt v Mariboru, Prvomajska 1.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavod za zdravstveno
varstvo, Maribor, Prvomajska 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo le za vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet naročila je:
– dobava in vgradnja laboratorijske opreme, to je naprav, aparatov in laboratorijskega pohištva,
– priklop naprav in aparatov na že izvedene strojne in elektronapeljave, kjer so
plinski razvodi, vodovodne in kanalizacijske
cevi zaključeni z zapornimi elementi, elektronapeljave pa z vtičnicami oziroma izvodi
kablov, 2 m od lokacije naprave oziroma
aparata,
– dobava in vgradnja pisarniške in pohištvene opreme,
– predaja podrobnih podatkov oziroma
načrtov priključkov naprav in aparatov v
roku 14 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– podatki o vseh priključkih v 14 dneh po
podpisu pogodbe,
– pričetek dobave in vgradnje: predvidoma avgust 2005, zaključek: predvidoma
september 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna garancija za odpravo
pomanjkljivosti v garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba, iz katere je razvidno, da odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: prvi, drugi, četrti in peti odstavek 42.
člena ZJN-1-UPB1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2003 so bili najmanj za
50% večji od njegove ponudbene vrednosti
za izvedbo naročila po tem razpisu.
Dokazila, ki ne smejo biti starejša od 30
dni od datuma odpiranja ponudb:
– pravne osebe: obrazca BON 1 in 2
ali BON 1/P, podatki iz bilance stanja in iz
izkaza poslovnega izida za leto 2003 (fotokopija ali izvlečki iz bilance za leto 2003) ter
potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri
katerih ima odprte transakcijske račune,
– samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo podatke iz bilanc
uspeha in stanja za leta 2002 in 2003 (potrjene s strani pristojne izpostave DURS) ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega,
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh poslovnih letih in s katerimi bo dokazal izpolnjevanje pogojev iz te točke.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Izpolnitev pogojev:
– ponudnik ima ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih 5 letih, in
sicer je z laboratorijsko opremo opremil vsaj
2 objekta, kjer je bila vrednost laboratorijske
opreme najmanj 50,000.000 SIT (z DDV).
Dokazila: potrdila naročnikov;
– laboratorijska oprema mora biti atestirana, prav tako vsi materiali laboratorijskega
pohištva. Dokazila: atesti in certiﬁkati;
– garancijska doba mora biti za celotno
opremo najmanj 1 leto. Dokazilo: izjava ponudnika;
– predvideni odgovorni vodja ponudnika ima ustrezne reference, in sicer je bil je
odgovorni vodja na 1 objektu, kjer je bila
vrednost laboratorijske opreme najmanj 50
mio SIT (z DDV). Dokazilo: potrjen razpisni
obrazec.
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:
1. cena,
2. reference ponudnika,
3. delež lastne opreme,
4. garancijska doba,
5. reference odgovornega vodje naloge.
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 vključno 31. 5.
2005.
Cena razpisne dokumentacije: 60.000
SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
04515-0000334091, Proplus d.o.o., Maribor,
pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 31. 5. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski jezik.
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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 13. uri; Zavod za zdravstveno varstvo,
Maribor, Prvomajska 1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z razpisom je mogoče dobiti
na Proplus d.o.o., Maribor (gl. točko 1.2),
za ogled lokacije pa se lahko ponudniki dogovorijo na Zavodu za zdravstveno varstvo,
Maribor (gl. točko 1.1).
Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti vsak delovni dan od 9. do 14. ure
ali po pošti.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Zavod za zdravstveno varstvo
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Ob-10307/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kemijski inštitut Ljubljana, kontaktna oseba: dr.
Miroslav Huskić, Hajdrihova ulica 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/476-02-06,
faks 00386/1/476-03-00, elektronska pošta: miro.huskic@ki.si, internetni naslov:
www.ki.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:
predmet javnega naročila je nabava dvopolžnega ekstruderja (twin-screw extruder), ki je primeren za laboratorijsko
pripravo mešanic polimerov s polnili različnih oblik (prah, vlakna). Oprema mora
vsebovati vso potrebno programsko in strojno opremo za normalno delo (istosmerni
dvopolžni ekstruder, opremljen s stranskim
dozirnikom, hladilno kopeljo in granulatorjem, premer polžnega vijaka do 25 mm, L/D
razmerje 15-30).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kemijski inštitut Ljubljana,
Hajdrihova ulica 19, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je nabava dvopolžnega ekstruderja (twin-screw extruder), ki je
primeren za laboratorijsko pripravo mešanic
polimerov s polnili različnih oblik (prah, vlakna). Oprema mora vsebovati vso potrebno
programsko in strojno opremo za normalno
delo (istosmerni dvopolžni ekstruder, opremljen s stranskim dozirnikom, hladilno kopeljo in granulatorjem, premer polžnega vijaka
do 25 mm, L/D razmerje 15-30).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) Originalna garancija banke za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z vzorcem bančne
garancije.
B) Originalna izjava banke, da bo izdala
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
za ves čas trajanja pogodbe oziroma do
dokončne izvedbe in prevzema pogodbenih
del. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem.
C) Originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za odpravo pomanjkljivosti
in napak v garancijskem roku. Garancijski
znesek se mora glasiti na 10% pogodbene vrednosti. Izjava se izdaja v skladu z
vzorcem.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni plačilni roki 30 dni od izstavitve računa.
Predplačil ni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
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naročilo oddano: zadostuje pogodbena povezava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu – vsi
registrski listi iz sodnega registra.
B) Ponudnik mora potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge evidence; ponudnik mora dokumentu
priložiti izjavo, da od izdaje dokumenta ni
bilo sprememb.
Samostojni podjetniki predložijo priglasitveni list DURS. Ponudnik mora dokumentu
priložiti izjavo, da od izdaje dokumenta ni
bilo sprememb.
C) Potrdilo, ki ga izdaja Ministrstvo za
pravosodje, da ponudnik ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
Potrdilo, ki ga izda pristojno sodišče, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
D) Izjava ponudnika, da zoper ponudnika
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da
poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
E) Izjava ponudnika, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež oziroma da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih
moral poravnati.
F) Izjava ponudnika, da ponudnik ni bil
kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem
oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
A) Izjava, ponudnika, da je ﬁnančno in
ekonomsko sposoben izvesti javno naročilo,
da ni imel izgube iz poslovanja v preteklih
treh letih (2002, 2003, 2004) ter da v preteklih treh letih (2002, 2003, 2004) ni imel
blokiranega računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
A) Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ob-6144/05 z dne 4. 3. 2005.
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. tehnične prednosti,
3. odzivnost pri vzdrževanju,
4. garancijski rok,
5. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2005 do 9. ure.

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: angleški, slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 5. 2005
ob 11. uri; sejna soba Kemijskega inštituta,
Hajdrihova 19, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Kemijski inštitut Ljubljana
Ob-10314/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Planinska zveza Slovenije, Gorska reševalna
služba, kontaktna oseba: Brigita Vilar, Dvoržakova 9, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
04/20-10-670, faks 04/20-10-671, elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Gorska reševalna služba Slovenije, kontaktna oseba: Brigita Vilar,
Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-10-670, faks 04/20-10-671,
elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Gorska reševalna služba Slovenije, kontaktna oseba: Brigita Vilar, Bleiweisova 34, p.p. 245, 4101 Kranj, Slovenija, tel.
04/20-10-670, faks 04/20-10-671, elektronska pošta: grs@pzs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Gorska
reševalna služba Slovenije, kontaktna oseba: Brigita Vilar, Bleiweisova 34, p.p. 245,
4101 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-10-670,
faks 04/20-10-671, elektronska pošta:
grs@pzs.si.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava dveh motornih vozil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: GRS Kranj, Bleiweisova
34, 4000 Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: motorno vozilo – pogon
na vsa štiri kolesa.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: motorno vozilo – pogon
na dve kolesi.
3) Obseg ali količina: 1 kos.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 motorni vozili.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 7. 4. 2005 in/ali konec
20. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti brez DDV.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo (plačilo v roku 30
dni po dobavi).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika

38 / 15. 4. 2005 /

2801

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 5. 2005 do 11.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 9. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 5. 2005
ob 12. uri, pisarna GRS Slovenije, Bleiweisova 34, 4000 Kranj.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Planinska zveza Slovenije
Gorska reševalna služba

naročnik od ponudnika zahteval ob podpisu pogodbe bančno garancijo ali garancijo
druge pravne osebe z ustrezno ﬁnančno
boniteto zavarovalnice ipd. v višini 10% pogodbene vrednosti izplačljivo na prvi poziv
brez ugovora. Če ponudbena vrednost ne
presega 30 mio SIT bo naročnik od ponudnika zahteval lastno menico, bianco, podpisano in s pečatom z menično izjavo v višini
10% pogodbene vrednosti za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno 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: naročnik bo ugotavljal zahtevano
pravno-statusno, ekonomsko in ﬁnančno,
ter tehnično usposobljenost in sposobnost
prijaviteljev na osnovi predloženih dokumentov, podatkov in dokazil navedenih v
točkah III.2.1.1) III.2.1.3).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
A) Splošni pogoji (prvi odstavek 42. člena ZJN-1):
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu (veljavna registracija);
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje take dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
B) Dodatni pogoji (četrti odstavek 42.
člena ZJN-1):
1. da zoper prijavitelja ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
prijaviteljevega poslovanja; da poslovanje
prijavitelja ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
2. da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež;
3. da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2003.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: drugi pogoji potrebni za izvedbo javnega naročila:
– izjava, da sprejema pogoje razpisne
dokumentacije za izvedbo javnega naročila;
– reference ponudnika;
– izjava, da zagotavlja vse razpisane
letne količine navedenih vrst blaga iz posameznega sklopa za katerega se je prijavil na
razpis, ki so določene v razpisni dokumentaciji za II. fazo omejenega postopka;
– izjava o nezavajajočih podatkih;
– izjava, da nudi 60-dnevni plačilni rok;
– izjava, da bo dostava fco skladišče naročnika – razloženo;
– izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti;

Ob-10316/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, kontaktna
oseba: Vlado Geršak, Gregorčičeva 3,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/543-46-15,
faks 03/434-614, elektronska pošta: javna.narocila@szozc.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbira dobaviteljev za dobavo sanitetnega, laboratorijskega, zobozdravstvenega
in RTG materiala s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti na podlagi 1. faze
omejenega postopka, za obdobje 3 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: po pooblastilu zdravstvenih domov: Celje, Gregorčičeva 5, 3000
Celje, »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova 6, 3310 Žalec, Šmarje pri Jelšah, Celjska
cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah, Šentjur pri
Celju, Cesta Leona Dobrotinška 3b, 3230
Šentjur pri Celju, Sevnica, Trg svobode 14,
8290 Sevnica.
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:
Zdravstveni dom Celje:
– sklop 1: ostali sanitetni material,
– sklop 2: zavojni in obvezilni material,
– sklop 3: material za nego ran,
– sklop 4: razkužila in dezinﬁciensi,
– sklop 5: reagenti – Roche,
– sklop 6: reagenti Coulter,
– sklop 7: vakuumski odvzem,
– sklop 8: kemikalije,
– sklop 9. hitri testi,
– sklop 10: reagenti Dialab,
– sklop 11: laboratorijski pribor,
– sklop 12: zobozdravstveni material,
– sklop 13: rentgenski material;
Zdravstveni dom »dr. Jožeta Potrate«
Žalec:
– sklop 1: ostali sanitetni material,
– sklop 2: material za nego ran,
– sklop 3: razkužila in dezinﬁciensi,
– sklop 4: laboratorijski material in diagnostična sredstva,
– slop 5: material za zobozdravstvo,
– sklop 6: material za zobotehniko;
Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah:
– sklop 1: ostali sanitetni material,
– sklop 2: zavojni in obvezilni material,
– sklop 3: material za nego ran,
– sklop 4: razkužila,
– sklop 5: laboratorijski material in diagnostična sredstva,
– sklop 6: stomatološki material,
– sklop 7: material za zobotehniko;
Zdravstveni dom Sevnica:
– sklop 1: sanitetni material,
– sklop 2: material za nego ran,
– sklop 3: razkužila in dezinﬁciensi,
– sklop 4: rentgenski material,
– sklop 5: laboratorijski material in diagnostična sredstva,
– sklop 6: stomatološki material;
Zdravstveni dom Šentjur pri Celju:
– sklop 1: sanitetni material,
– sklop 2: laboratorijski material,
– sklop 3: zobozdravstveni material.
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: v primeru, da bo ponudnik podal prijavo na predmetni razpis in mu bo priznana sposobnost
za dobavo sanitetnega, laboratorijskega,
zobozdravstvenega in rentgenskega materiala in bo tudi v II. fazi omejenega postopka
podal ponudbo in bo skupna (kumulativna)
vrednost ponudbe (brez DDV) za triletno
obdobje presegla znesek, ki je določen v
15. členu ZIPRSO405 (30,000.000 SIT), bo
naročnik v skladu s 4. členom navodila o
vrstah ﬁnančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja, v II.
fazi omejenega postopka od ponudnika zahteval bančno garancijo ali garancijo druge
pravne osebe z ustrezno ﬁnančno boniteto
zavarovalnice ipd. v višini 10% vrednosti
javnega naročila za katerega se ponudnik
prijavlja izplačljivo na prvi poziv z veljavnostjo 60 dni od odpiranja ponudb, kot garancijo za resnost ponudbe. V primeru, da
ponudbena vrednost ponudnika ne presega
30 mio SIT bo naročnik od ponudnika zahteval lastno menico, bianco podpisano in s
pečatom z menično izjavo v višini 500.000
SIT brez protesta.
Za ﬁnančno zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, če ponudbena
vrednost ponudnika presega 30 mio SIT bo

Stran

Stran

2802 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

– izjava o zagotavljanju urgentnega naročila;
– izjava o upoštevanju količinskih popustov na prodano blago;
– izjava o odzivnem času 24 ur;
– izjava, da bo na zahtevo naročnika poslal vzorce blaga.
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 29. 4. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudnik dvigne od dneva objave v Ur. l. RS pri kontaktni osebi
Geršak Vladu, Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, tel. 03/543-46-15.
Pri dvigu razpisne dokumentacije je potrebno priložiti potrdilo o vplačilu na TRR
06000-0104397810, faks 03/543-46-14.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 2005 do 8. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 4. 5. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: naročnik bo sposobnost
ugotavljal brez javnega odpiranja prijav. Odpiranje ponudb v II. fazi omejenega postopka bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 12. uri, Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva 3, 3000 Celje, Referat za javna
naročila, II. nadstropje desno.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik bo
javno naročilo oddal po omejenem postopku
v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o javnih naročilih (Ur. l. RS, št. 36/04)
ter izbranim prijaviteljem priznal status kandidata za obdobje treh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2004.
Skupnost zavodov osnovne
zdravstvene dejavnosti celjske regije
Ob-10342/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Kocman, univ. dipl. ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-53, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: chc@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-04/2005.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
zobozdravstveni material.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: svedri.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2005.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: ostali vrteči inštrumenti.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2005.
Sklop št.: 3.
2) Kratek opis: potrošni material za zobozdravstveno ordinacijo:
1. podskupina: alginati,
2. podskupina: odtisni materiali,
3. podskupina: amalgami,
4. podskupina: cementi,
5. podskupina: materiali za kompozitne
zalivke,
6. podskupina: endodontija in anestezija,
7. podskupina: ostali potrošni material za
zobno ordinacijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2005.
Sklop št.: 4.
2) Kratek opis: žlahtne zlitine.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2005.
Sklop št.: 5.
2) Kratek opis: potrošni material za zobno tehniko:
1. podskupina: mavci,
2. podskupina: vložne mase,
3. podskupina: akrilati,
4. podskupina: voski,
5. podskupina: fasetirni material, keramika,
6. podskupina: ostali potrošni material za
zobno tehniko.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2005.
Sklop št.: 6.
2) Kratek opis: troslojni akrilatni zobje.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2005.
Sklop št.: 7.
2) Kratek opis: potrošni material in drobni
inventar za ortodontijo.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2005.
Sklop št.: 8.
2) Kratek opis: drobni inventar za zobozdravstveno ordinacijo in zobno tehniko.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 1. 7. 2005.
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: ocenjena vrednost: 128,000.000 SIT (brez DDV).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: če
ponudba, ne glede na število sklopov za
katere kandidira, presega 10,000.000 SIT
brez DDV, mora ponudnik predložiti:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT,
– izjavo banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV).

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
60-dnevni plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti,
– dokazilo o nekaznovanju,
– dokazilo, da proti ponudniku ni začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti,
– izjava o dobavnem času,
– izjava o plačilnih sposobnostih,
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– izjava o pridobitvi bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vse
kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– katalogi, prospekti,
– izjava o referencah in kakovosti opravljenih del, vse kot izhaja iz 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: 10. 5. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 02, sklic 95007-280-94.
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: do 15. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2005
ob 11. uri, Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava II. nadstropje, Metelkova 9, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za 3. in 5.
sklop lahko ponudnik odda ponudbo tudi za
posamezno podskupino.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 17122-07-403-62/2005/4 Ob-10407/05
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
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Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2,
1501 Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-62/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je izdelava in dobava delov policijskih uniform. Podrobnejši opis in količine artiklov, ki so predmet
javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ministrstvo za notranje
zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana
in posamezne organizacijske enote na območju Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: čevlji.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: srajce.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: bunda puhovka.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: vodotesna oblačila.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: jopič vetrni.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: suknjiči in hlače.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.

3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 19
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: artikli iz usnja.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 20
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: torbica za pištolo Beretta
92FS z dvojnim varovanjem.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 21
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: opasač PPE komplet.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 22
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: rokavice zimske usnjene.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 23
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet.
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: kravate.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 24
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: trenirka.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 25
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: položajne oznake.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 26
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: vezeni emblemi in našitki.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 27
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: tkani emblemi in našitki.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 6. 2005 in/ali konec
31. 12. 2006.

2) Kratek opis: pokrivala.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: ženski klobuček.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: delovna oblačila negorljiva.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: delovna oblačila.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: majice.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: hlače SE.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: majice polo, puliji.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: podobleka termo.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: nogavice.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 16
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: torbe in nahrbtniki.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 17
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: opasači in pasovi hlačni.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 18
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.52.00-0.
2) Kratek opis: torbice usnjene.
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Dobave artiklov bodo sukcesivne v okviru predvidenega začetka in konca javnega
naročila. Podrobnejši roki dobav artiklov, ki
so predmet javnega naročila so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti izjavo o predložitvi
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede
na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija, obrtno dovoljenje – če je
potrebno, potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti); potrdilo, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, potrdilo da je ponudnik poravnal davke,
prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: rezultati testiranja vzorcev (za
artikle, katerih količina presega 500 kosov
na leto), oziroma laboratorijsko poročilo
proizvajalca pletenine-tkanine (za artikle,
katerih količina ne presega 500 kosov na
leto), vzorci artiklov, podatki o kadrovski
strukturi.
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: 8241/05 z dne 25. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-62/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40306205, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zain-
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teresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 11. uri, Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 1714-06-403-78/2005/1 Ob-10416/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi Ministrstva za notranje zadeve – Policije, kontaktna oseba: Veronika
Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54, faks
++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,

faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-78/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava opreme
za tehnično varovanje in izvedba šolanja
(za sklop 2). Podrobnejši opis in količine
artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so
navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– za opremo: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana;
– za šolanje: lokacija ponudnika – izvajalca.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.33.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.33.00-6.
2) Kratek opis: video oprema za akcijske
namene.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.33.00-6.
2) Kratek opis: rezervna video oprema in
šolanje strokovnega osebja naročnika.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.33.00-6.
2) Kratek opis: rezervna video oprema
za sisteme protivlomne zaščite SiemensCerberus.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.33.00-6.
2) Kratek opis: rezervna video oprema za
sisteme protivlomne zaščite Technoalarm.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.33.00-6.
2) Kratek opis: rezervna video oprema za
sisteme protivlomne zaščite DSC, OPTEX.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.32.33.00-6.
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2) Kratek opis: kabli.
3) Obseg ali količina: opis in količine artiklov so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opis in
količine artiklov, ki so predmet javnega razpisa, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 45 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, izjava banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku, ki bo pokrivala najmanj zahtevani
garancijski rok – 3 leta, bančna garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
bančna garancija za odpravo napak.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi oziroma
dobavi in izvedbi šolanja (za sklop 2).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: tehnični opis, dokazila o
strokovni usposobljenosti delavcev za nudenje tehnične podpore naročniku in izvajanje servisne službe, dokazila o strokovni
usposobljenosti kadra, ki bo izvajal šolanje, dokazila o ustreznosti opreme, seznam
strokovno usposobljenega kadra za nudenje
tehnične podpore naročniku in izvajanje servisne službe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-78/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 5. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40307805, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljub-

01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Ministrstvo za obrambo RS,
Direktorat za logistiko, Sektor za naročila,
Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.
01/471-23-48, dodatne informacije – vodja
izvedbe javnega naročila: Sonja Jekovec,
tel. 01/471-23-57, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-25-86,
01/471-23-48, faks 01/431-90-35, elektronska pošta: javna_narocila@mors.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) 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 90/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup:
A) traktorja
B) letaliških traktorjev s prikolicami:
1. letališkega traktorja z napravo za
košnjo in pobiralno napravo,
2. letališkega traktorja,
3. prikolic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
A) Skladišče URSZR, Obvozna pot b.š.,
Ljubljana-Šentvid,
B) Centralno skladišče MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
A) traktor – 1 kos,
B) letališki traktorji s prikolicami:
1. letališki traktor z napravo za košnjo in
pobiralno napravo – 2 kosa,
2. letališki traktor – 2 kosa,
3. prikolica – 2 kosa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: pogodba se bo sklepala za enkratni nakup, ponudbe morajo biti veljavne
do realizacije posla.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske
družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra podjetja ali druge ustrezne evidence,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov

ljana, IBAN SI 56011006370171132, Swift
Code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 4.000
SIT, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 5. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2005
ob 12. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: tuji ponudniki
predložijo pod točkama III.2.1.1) in III.2.1.2)
navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po
katerem je ponudnik ustanovljen, državni
organi ne izdajajo tovrstnih dokazil ali pa
taka dokazila ne zajemajo vseh navedenih
primerov v omenjenih točkah, lahko ponudnik posamezno dokazilo nadomesti z lastno
pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima svoj sedež (upravnim
ali sodnim organom, notarjem ali pristojno
strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno
izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki Sloveniji se izjava podana
pod materialno in kazensko odgovornostjo
šteje za izjavo dano pod prisego.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 404-08-137/2005-2
Ob-10417/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo
RS, Direktorat za logistiko, Sektor za naročila, Oddelek za nabavo, kontaktni osebi za
pridobitev razpisne dokumentacije: Boštjan
Purkat, tel. 01/471-25-86 in Dušan Cirar, tel.

Stran

Stran

2806 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

posameznikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega urada RS.
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
Dokazilo: fotokopija izpiska iz sodne,
upravne ali druge ustrezne evidence oziroma
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1, da
dovoljenje za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona ni potrebno.
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
Dokazilo: fotokopija potrdila ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco, ne starejša
od 90 dni od datuma oddaje ponudbe in
lastna izjava v skladu s 44. členom ZJN-1,
da ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež;
Dokazilo:
– za pravne osebe: fotokopija potrdila
izdanega s strani sodišča oziroma pristojnega organa,
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetniki in obrtniki) overjeno potrdilo, da so
še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada ali Obrtne
zbornice.
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
Dokazilo: originalno potrdilo, ki ga izda
davčni ali drug pristojni organ države, kjer
ima ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben
a) Za pravne osebe (gospodarske družbe)
Dokazilo:
– fotokopija obrazca BON 1 in BON 2
skupaj, izdanih v letu 2005 ali
– fotokopija BON –1/P izdanih v letu
2005 ali
– fotokopija BON 1 in izpisa banke o
stanju sredstev na transakcijskem računu
podjetja, ki vsebuje vse podatke kot BON 2,
izdanih v letu 2005.
b) Za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik)
Dokazilo:
– originalno potrjena napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti za
preteklo leto (DURS), vključno z bilanco stanja za preteklo leto,
– originalno potrdilo banke, pri kateri
imajo odprt bančni račun, o povprečnem
mesečnem stanju sredstev na bančnem računu za obdobje zadnjih šestih mesecev
pred oddajo ponudbe.
Ponudnik mora na podlagi obrazcev za
ﬁnančno in poslovno sposobnost dokazati,
da v zadnjih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti oziroma da ni imel
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blokiranega transakcijskega računa v preteklih 6 mesecih do vštevši dneva sestavitve
obrazca o plačilni sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima podpisano in žigosano krovno
izjavo,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da je potrdil veljavnost ponudbe in roke
plačil,
– da ima izpolnjen, podpisan in žigosan
obrazec ponudbe na javni razpis,
– da ima izpolnjeno, podpisano in žigosano ponudbo – cene,
– da ima podpisano in žigosano tabelo s
podatki o izpolnjevanju tehničnih in ostalih
zahtev naročnika ter priložene vse zahtevane priloge,
– da ima podpisan in žigosan vzorec pogodbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
Sklop A:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. vrednost ponudbe: utež – 80 točk,
2. dobavni rok: utež – 20 točk.
Sklop B:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. vrednost ponudbe: utež – 80 točk,
2. dobavni rok: utež – 20 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-137/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 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 90/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje podatke: navedbo polnega naslova ponudnika,
davčno številko, št. javnega razpisa, sklic
na številko 1119119-7141998-00000041)
ter potrdilo o registraciji, če ste davčni zavezanec.
V primeru posredovanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačila razpisne dokumentacije. Zahtevo za
razpisno dokumentacijo po elektronski pošti
ponudnik naslovi na elektronski naslov, ki
mora vsebovati naslednje podatke: navedbo
polnega naslova ponudnika 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 16. 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 izvedbe posla.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
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: 11. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Št. 17122-05-403-89/2005/3 Ob-10422/05
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:
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
Glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-89/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava ustnikov za naprave za merjenje
alkoholiziranosti:
– sklop 1: ustniki za napravo: alkotest
Drager tip 7410 plus,
– sklop 2: ustniki za napravo: alkotest
Drager tip 6510,
– sklop 3: ustniki za napravo: alkotest
Envitec,
– sklop 4: ustniki za napravo: etilometer
Lion 8000.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj dobave je: sklop 1,
sklop 2, sklop 3 in sklop 4: MNZ – Policija,
Vodovodna 93A, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25248200-3, dodatni predmeti:
36731000-4.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25248200-3, dodatni predmeti:
36731000-4.
2) Kratek opis: dobava ustnikov za napravo: alkotest Drager tip 7410 plus.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25248200-3, dodatni predmeti: 36731000-4.
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2) Kratek opis: dobava ustnikov za napravo: alkotest Drager tip 6510.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25248200-3, dodatni predmeti:
36731000-4.
2) Kratek opis: dobava ustnikov za napravo: alkotest Envitec.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25248200-3, dodatni predmeti:
36731000-4.
2) Kratek opis: dobava ustnikov za napravo: etilometer Lion 8000.
3) Obseg ali količina: obseg in količina
sta navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: ustniki za napravo: alkotest
Drager tip 7410 plus: 280.000 kosov,
– sklop 2: ustniki za napravo: alkotest
Drager tip 6510: 440.000 kosov,
– sklop 3: ustniki za napravo: alkotest
Envitec: 200.000 kosov,
– sklop 4: ustniki za napravo: etilometer
Lion 8000: 50.000 kosov.
Količine so okvirne za potrebe naročnika
v dvoletnem obdobju, dobave so sukcesivne, podrobnejši opis in količina sta podana
v razpisni dokumentaciji.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov predložiti izjavo o
predložitvi pravnega akta o skupni izvedbi
naročila, v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih ponudnikov za izvedbo naročil,
ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za dokazovanje pravnega statusa, ekonomske, ﬁnančne
in tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja, potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
potrdilo o nekaznovanju.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti, oziroma za
samostojne podjetnike: davčna odločba oziroma napoved in potrdilo banke o stanju na

I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 3-9-2-0029/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je sklenitev okvirnih sporazumov za dobavo protokolarnih vin, proizvedenih v Republiki Sloveniji za naročnika JGZ Brdo, Protokolarne
storitve RS, po speciﬁkacijah na način, kot
je to navedeno v razpisni dokumentaciji tega
naročila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Kranj, Ljubljana.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
15.93.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo se oddaja po sklopih pri čemer vsak
proizvajalec vina predstavlja svoj sklop. Kandidati se lahko prijavijo za sklenitev okvirnega sporazuma za enega ali več razpisanih
sklopov, oziroma zgolj za dobavo posameznega vina v okviru določenega sklopa. Sklopi s proizvajalci, vrstami in količinami vin so
razvidni iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po posamezni sukcesivni
dobavi.
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. Iz prijave mora biti razvidno, da kandidat posluje v skladu z veljavnimi predpisi in
navodili kandidatom. Prijava ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali
nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
2. Iz prijave oziroma prilog, ki jih bo naročnik zahteval po potrebi naknadno, mora
biti razvidna registracija za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (razvidno iz registrskih listov).
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
kandidat v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano
z njegovim poslovanjem; (zahtevek za pridobitev potrdila je dostopno v elektronski
obliki na spletni strani Ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko
poslovanje – obrazci in navodila – potrdilo iz
kazenske evidence za pravne osebe – oziroma za ﬁzične, če je ponudnik s.p.).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
4. Kolikor kandidat ni proizvajalec vina,
mora od vsakega proizvajalca, katerega
vino ponuja, predložiti izjavo, podpisano s
strani proizvajalca vina, da proizvajalec pooblašča kandidata za dobavo vin naročniku

transakcijskem računu), potrdilo, da je ponudnik poravnal davke prispevke in druge
obvezne dajatve.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vzorci ponujenega blaga za
sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-89/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 5. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-40308905, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, Ljubljana,
IBAN SI 56011006370171132, Swift Code
BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in sicer
vsak dan med 12. in 14. uro, razen dni, ko
državni organi ne delajo. Razpisna dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi
po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno
dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo
za dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo
za pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku,
potrdilo o registraciji s strani davčnega urada, kolikor je davčni zavezanec, in dokazilo
o vplačilu 4.000 SIT, iz katerega morajo biti
jasno razvidni točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 5. 2005 do 15.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 140 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: prisotni predstavniki
ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna
pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2005
ob 11. uri; Fakulteta za policijsko varnostne
vede, Kotnikova 8, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Ob-10433/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JGZ Brdo, kontaktna oseba: Velimir Kemec,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/26-01-500, faks 04/26-01-652, elektronska pošta: velimir.kemec@gov.si, internetni
naslov: www.brdo.com.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
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(proizvajalcem vin, ki oddajo prijave kot kandidati, take izjave ni potrebno predložiti).
5. Roki, način dobave in ostali pogoji dobave so taki, kot je navedeno v okvirnem
sporazumu.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
število 12.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 330-IV/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 5. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno. Ogled in dvig razpisne
dokumentacije je možen od prvega dne po
objavi javnega naročila, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure v tajništvu ali na internetnem seznamu javnih naročil na naslovu:
http://www.brdo.com (v rubriki InformacijeJavna naročila-razpisi).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 5. 2005, do 12.
ure.
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: 6. 5. 2005
ob 13. uri, JGZ Brdo Protokolarne storitve
RS, Predoslje 39, 4000 Kranj.
VI.4) Dodatne informacije: komunikacije
s kandidati o vprašanjih v zvezi z vsebino
javnega naročila potekajo pisno ali preko
elektronske pošte. Vprašanja pošljite na
naslov: JGZ Brdo, Protokolarne storitve
RS, Predoslje 39, 4000 Kranj, s pripisom
»Vprašanje za razpis št. 3-9-2-0029/05« (če
se pošta prinese osebno, se odda v tajništvu) ali preko elektronske pošte na naslovu
Velimir.Kemec@gov.si. Za vprašanja, ki ne
bodo tako oddana, naročnik ne jamči, da
bo nanje odgovorjeno. Odgovori predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije
in bodo objavljeni v informacijskem sistemu
na navedenih spletnih straneh ali bodo posredovani pisno po pošti. Vprašanja lahko
kandidati naslavljajo najkasneje pet dni pred
dnevom oddaje prijav do 12. ure. Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po tem
roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s
kandidatovimi vprašanji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2005.
JGZ Brdo

Blago in storitve
Ob-10260/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod za šport, kontaktna oseba: Stojan
Skubin, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-20-20, faks 05/330-20-25,
elektronska pošta: stojan.skubin@sz-ng.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: EDIL Inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05-333-03-50, 041/634-494,
faks 05/30-25-400, elektronska pošta:
Em_edil.inzeniring@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: EDIL Inženiring d.o.o. Nova Gorica, kontaktna oseba: Edi Melinc dipl. inž.
grad., Erjavčeva ulica 2, 5000 Nova Gorica,
Slovenija, tel. 05/333-03-50, 041/634-494,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
faks 05/302-54-00, elektronska pošta:
Em_edil.inzeniring@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod za šport, kontaktna oseba: Stojan Skubin, Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/330-20-20, faks 05/330-20-25,
elektronska pošta: stojan.skubin@sz-ng.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: UMTNG/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in polaganje umetne trave tretje
generacije na igrišču v športnem parku
v Novi Gorici.
Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave
ali izvedbe: Športni park v Novi Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nogometno igrišče v športnem parku v Novi
Gorici.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 8. 4. 2005 in/ali konec
15. 7. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančne garancije za resnost ponudbe,
– bančna garancija za kvalitetno izvedbo posla,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: 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: ponudnikovi prihodki v preteklem
letu morajo biti enaki 1.5 kratniku vrednosti
ponudbene vrednosti ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po ZJN -1A 29. člen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1, oziroma
bilanca stanja za leto 2003.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: UMTNG/O5.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 4. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Valuta: pred dvigom dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na podračun pri
UJP št. 01284-6030721480.
Razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti na sedežu podjetja Edil inženiring
d.o.o., Erjavčeva 2, 5000 Nova Gorica, vsak
delovni dan med 9. in 10. uro.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2005
ob 13.15, sejna soba Javnega zavoda za
šport, Nova Gorica, Bazoviška 4, 5000 Nova
Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Javni zavod za šport

Gradnje
Ob-10337/05
Popravek
V javnem razpisu za »obnovo gradu in
grajske kašče« Planina pri Sevnici, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36 z dne
8. 4. 2005, Ob-9564/05, se popravijo naslednje točke:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: do 30. 10. 2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije: brez omejitve roka.
Tajfun Planina d.o.o.
Ob-10303/05
Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik je v postopku predmetnega
javnega naročila: Obnove prostorov, interna oznaka naročnika: B_011, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 17-18 z dne 25. 2.
2005, Ob-5007/05, prejel 7 ponudb, ki vse
presegajo ocenjeno vrednost naročila.
Naročnikova ocena investicije in s tem
razpoložljiva sredstva za izvedbo posla ne
dosegajo ponujenih vrednosti zgoraj navedenih ponudnikov. Ker naročnik nima dovolj
rezerviranih sredstev, ne more izbrati najugodnejšega ponudnika in ne more skleniti
pogodbe o poslu.
Naročnik ugotavlja, da gre v tem primeru za objektivne okoliščine, in skladno
s 77. členom ZJN-1 zavrača vse prejete
ponudbe.
Obvestilo o zavrnitvi so prejeli vsi ponudniki pisno. Nov postopek bo objavljen
skladno z veljavno zakonodajo.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-9990/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kanal ob Soči, kontaktna oseba: Ivan
Križnič, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, tel. 05/398-12-03, faks 05/398-12-23,
elektronska pošta: ivan.kriznic@obcina-kanal.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 351-03-1/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja kanalizacijskega odseka Bodrež
- Kanal.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: na lokalni cesti Kanal
- Bodrež.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena skupna vrednost z DDV je 30,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 19. 5. 2005, konec 30. 6.
2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 5. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 5. 2005 ob
12. uri, sejna soba Občine Kanal ob Soči.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
Občina Kanal ob Soči

leto 2003 (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS), podatke iz bilance stanja in iz
bilance uspeha za leto 2004 (iz davčne napovedi za leto 2004), ki jih potrdi DURS ter
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu za zadnje tri obračunsko zaključene
mesece pred odpiranjem ponudb ter morebitnih blokadah le-tega.
Ponudniki s sedežem v tujini: dokazila, iz
katerih bodo razvidni podatki o 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 150 mio SIT (z
DDV) ali
– zgradil je dva objekta visokih gradenj
z vrednostjo GOI del najmanj 200 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).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 5. 2005, cena:
40.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun EZR št.: 01314-6520971396, pred
dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno
dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije in osebe, ki
predložijo pisno pooblastilo ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 11. uri; Javni stanovanjski sklad občine
Slovenske Konjice, Mestni trg 12, 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: 6. 4. 2005.
Javni stanovanjski sklad
občine Slovenske Konjice

Ob-9991/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni stanovanjski sklad občine Slovenske
Konjice, kontaktna oseba: Tomaž Rihtaršič,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67,
elektronska pošta: stan.uprava@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Javni stanovanjski sklad
občine Slovenske Konjice, kontaktna
oseba: Tomaž Rihtaršič, Mestni trg 12,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: stan.uprava@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javni stanovanjski sklad
občine Slovenske Konjice, kontaktna
oseba: Tomaž Rihtaršič, Mestni trg 12,
3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel.
03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: stan.uprava@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni stanovanjski sklad občine Slovenske Konjice,
kontaktna oseba: Tomaž Rihtaršič, Mestni
trg 12, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
tel. 03/759-27-16, faks 03/575-47-67, elektronska pošta: stan.uprava@siol.net.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: G2005/01.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: gradnja večstanovanjskege hiše ob
Slomškovi ulici.
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: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba gradbenoobrtnih in instalacijskih del ter
zunanja ureditev večstanovanjske hiše ob
Slomškovi ulici v Slovenskih Konjicah.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 8 mesecev od oddaje naročila.
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: ﬁnanciranje je predvideno iz prodaje stanovanj
v tem objektu, delno plačilo z zgrajenimi
stanovanji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu.
Kot dokazilo velja izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, in sicer:
za gospodarske družbe (pravne družbe):
– izpisek iz sodnega registra podjetij in
za samostojne podjetnike posameznike
(ﬁzične osebe):
– priglasitveni list DURS.
Ponudniki priložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in sl.), 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 2004 ter potrdila o plačilni
sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte transakcijske račune.
Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: predložijo odločbo DURS
o odmeri davka iz dejavnosti za poslovno

Stran

Ob-10094/05
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:
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Mojca Hren, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-52-70, faks 01/478-54-70,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mp/uiks.
I.2) 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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – G – 2005 – 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova zaporov v Mariboru po sistemu
''funkcionalni ključ v roke''.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zavod za prestajanje kazni
zapora Maribor.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 16. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe,
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu 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
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 pristojnemu organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben,
tj. da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti oziroma blokad
poslovnega računa;
4. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo
predmetnega javnega naročila, tj.
4.1. da je v zadnjih treh letih kot glavni
izvajalec izvedel vsaj tri gradnje, ki so istovrstne razpisanim, v posamezni vrednosti
vsaj 50 milijonov SIT brez DDV,
4.2. da razpolaga s strojno in drugo opremo za izvedbo javnega naročila,
4.3. da razpolaga z osebo, ki izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del in osebami, ki izpolnjujejo pogoje za vodje posameznih del;
5. da izpolnjuje druge pogoje, potrebne
za izvedbo javnega naročila, tj.
5.1. da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev ali ponudnikovih dobaviteljev,
5.2. da izpolnjuje pogoje po Odredbi o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih uporabnikov,
5.3. da ima zavarovano odgovornost v
skladu s 33. členom ZGO-1,
5.4. da je v celoti seznanjen z razpisanimi deli in da je sposoben izvesti javno
naročilo.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 6. 2005 do 9. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2005 ob
11. uri, sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je 16. 6. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij
Št. 34404-3/2005
Ob-10097/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Stanislav Škrab, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska
Bistrica, Slovenija, tel. 05/714-13-61, faks
05/714-12-84, elektronska pošta: stanko.skrab@ilirska.bistrica.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija lokalne ceste LC 135120,
odsek Harije–Tominje, II. faza, km 1,235
– 2,400 in odsek Tominje–Zajelšje, I. faza,
km 2,600 – 3,100.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: potek ceste: Harije–Tominje–Zajelšje, Občina Ilirska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija lokalne ceste LC 135120, odsek
Harije–Tominje, II. faza, km 1,235 – 2,400
(1165 m) in odsek Tominje–Zajelšje, I. faza,
km 2,600 – 3,100 (500 m).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; konec 31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno garancijo
ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah
za resnost ponudbe v višini 2,360.000 SIT in

z veljavnostjo 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvršena
dela se bodo obračunavala na podlagi mesečnih situacij na osnovi dejansko izvršenih
količin iz gradbene knjige in cen na enoto.
Ob končanju vseh del se izstavi končna obračunska situacija po istem načinu kot začasna. Naročnik je dolžan plačati situacijo v
roku 60 dni od uradnega datuma prejema.
Situacije, ki bodo v kumulativni vrednosti
presegale 10,600.000 SIT (11,187.066 SIT
– odbitek stroška nadzora), bo naročnik poravnal v proračunskem letu 2006, najkasneje do 15. 1. 2006. V slučaju pripomb na
situacijo je izvajalec dolžan sporni znesek
popraviti. Sporne zadeve bosta investitor
in izvajalec razčistila do naslednje situacije
oziroma pred končno situacijo. Izvajalec je
dolžan pred izstavitvijo končne obračunske
situacije odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti in napake.
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 v
ponudbi navesti morebitne podizvajalce. 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, podizvajalci ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe izpolnjevati naslednje
pogoje:
(statusni pogoji)
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerokoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
(ekonomsko–ﬁnančni pogoji)
– da je ponudnik ekonomsko–ﬁnančno
sposoben,
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega transakcijskega računa
in ni imel neporavnanih obveznosti;
(tehnični pogoji)
– da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi.
2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za pravne osebe izpisek iz sodne ali
druge evidence, za samostojne podjetnike
pa priglasitev na davčnem uradu,
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– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da ni zoper ponudnika uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek …,
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, ki ga
izda davčni ali drug organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON 1 in BON 2 za pravne osebe,
oziroma bilanca stanja in izkaz poslovnega
izida, ki ju potrdi pristojni davčni urad za
samostojne podjetnike,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TRR, da le-ta v preteklih šestih
mesecih ni bil blokiran in ni imel neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših
storitev v zadnjih 3 letih skupaj s potrdili
o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in
datumi izvedbe.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbeno ceno,
2. potrjene reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 01238-0100016470, odprt pri Upravi za
javne prihodke Postojna, z navedbo predmeta javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 10. uri, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica; sejna
soba I/1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
Občina Ilirska Bistrica

IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-36026/04 z dne 24. 12.
2004; Ob-36027/04 z dne 24. 12. 2004.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena – 98%,
2. brezplačne pogarancijske storitve
– 2%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 29. 4. 2005.
Cena: 25.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na
transakcijski račun Občine Kamnik, št.
01243-0100002257.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 4. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 6. 2005 in/ali 61 dni od
navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopnik ponudnika s
pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 29. 4. 2005
ob 11. uri; Občina Kamnik, Glavni trg 24,
sejna soba št. 17, pritličje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2005.
Občina Kamnik

Ob-10106/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kamnik, kontaktna oseba: Kamin Anton,
Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel.
01/83-18-100, faks 01/83-18-119, elektronska pošta: sprejemna.pisarna@kamnik.si,
internetni naslov: www.kamnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Kamnik, Oddelek za družbene dejavnosti, kontaktna oseba: Kamin
Anton, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-105, faks 01/83-18-119.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina

Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, Slovenija, tel. 01/83-18-100, faks 01/83-18-119.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
1. Rušenje telovadnice in izgradnja
nadomestne telovadnice z ureditvijo
okolice.
2. Rušenje dela šolske zgradbe, izgradnja nadomestne gradnje, delna
adaptacija objekta, ki se ruši, in rekonstrukcija kotlovnice s prevezavami na
obstoječe objekte šole.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Stranje pri Kamniku.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50 500,2.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušenje
dela šolske zgradbe, odvoz na deponijo, izkopi in novogradnja nadomestne zgradbe v
izmeri ca. 1600 m2 površin, adaptacija dela
starega objekta, ki se poveže z novogradnjo ca. 200 m2, adaptacija kotlovnice v obstoječem objektu (moč ca. 350 kW) z novo
povezavo z novogradnjo in nad preostalim
delom šolske zgradbe (predmetne stopnje in
telovadnice). Predmet naročila so vsa dela
do predaje objekta za potrebe devetletne
osnovne šole razen notranje opreme.
Rušenje telovadnice, odvoz na deponijo,
izkopi in izgradnja nove telovadnice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– izgradnja nadomestne telovadnice junij
2005 – oktober 2005,
– izgradnja nadomestne šolske zgradbe
julij 2005 – maj 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek junij 2005 in/ali konec
junij 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni
po potrjenih situacijah.
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: dokazilo o vpisu v sodni register
oziroma dokazilo o priglašeni dejavnosti pri
pristojni davčni upravi, potrdilo, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
potrdilo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
BON 1 in BON 2 ter potrdilo o solventnosti
ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence ter potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1 in BON 2,
potrdilo banke o solventnosti ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: izjava ponudnika, da razpolaga s potrebnimi kapacitetami za izvedbo
javnega naročila.
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.

Stran

Ob-10128/05
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)1/30-94-231, faks
00386(0)1/30-94-230, elektronska pošta:
januša.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)1/47-87-320, 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)1/47-87-320, 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: 402-00-8/2004-69.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova zapornice na Rinži v Kočevju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Rinža v Kočevju.
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.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 3,480.000 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
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
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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, 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 izgradnja vodnega objekta (pregrade,
zaporniški objekt, jezovi) na vodotoku širine
večje od 15 m in izdelava in vgradnja hidromehanske opreme (zapornic dolžine več kot
5 m in višine več kot 2 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 sposobnosti, 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 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: 16. 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: 17. 5. 2005
ob 12. uri; Ministrstvo za okolje in prostor,
Urad za mednarodne in evropske zadeve,
Sektor za pripravo in vodenje investicij,
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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: 7. 4. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: Občina Krško, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo,
Matjaž Pirc, tel. 07/49-81-277.
Občina Krško

Ob-10130/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Matjaž Pirc,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-277, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Matjaz.pirc@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija odlagališča Spodnji stari grad.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Spodnji stari grad, Krško.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 500.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela se
oddajajo v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek takoj po podpisu pogodbe, konec december 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe,
– ustrezno ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5%
skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v 60 dneh po prejemu situacij v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba s solidarno odgovornostjo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da je bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen …,

– da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– da mu ni na katerikoli način dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika,
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben,
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
in kadrovskimi zmogljivostmi,
– da ima izpolnjene obveznosti do podizvajalcev oziroma dobaviteljev,
– da je sposoben izvesti naročilo ter da
ima proste kapacitete,
– da ima izpolnjene vse zapadle obveznosti do naročnika.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodnega registra podjetij oziroma potrdilo o vpisu v register samostojnih
podjetnikov,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da je
bil zaradi takega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen (potrdilo Ministrstva za pravosodje), ter izjava ponudnika,
– potrdilo, izdano s strani sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v
stečajnem ali likvidacijskem postopku.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: podatki o ﬁnančnem stanju ponudnika (obrazec BON1/P
oziroma BON 2).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvedenih del s področja gradenj, podobnih razpisanim v zadnjih petih
letih, v zvezi z dejavnostjo, ki je predmet
javnega naročila vključno z zahtevanimi obrazci,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme,
– izobrazbene in strokovne kvaliﬁkacije
ponudnika,
– seznam predvidenih podizvajalcev in
zahtevane izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
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:
A1) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 351-03-89/03
O604.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na enotni zakladniški račun Občine Krško št. 01254
– 0100008120.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: do 16. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 12. uri; Občina Krško, sejna soba D.
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Ob-10131/05
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, 01/431-82-45.
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-807/05-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba investicijsko vzdrževalnih del na
strehah nastanitvenih objektov, upravnih
objektov in tehničnih delavnic.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: vojašnice: Vipava, Novo
mesto, Celje, Celje-Bežigrad, Stara Vrhnika
in Maribor.
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: podrobneje so 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
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ponudnika ne vodi
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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 s 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 sodna
odločba;
– 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;
– dokument, ki ga izda uradna institucija
in katerega datum izdaje s strani uradne institucije na dan odpiranja ponudb ne sme 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 fco 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, protipožarne 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: 8. 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: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 5. 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: 5. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10146/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna
oseba: Matej Brecelj, univ. dipl. inž. grad.,
Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/309-42-21, faks 00386/1/309-42-30,
elektronska pošta: matej.brecelj@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.
00386/1/478-73-20, faks 00386/1/478-74-22,
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.
00386/1/478-73-20, faks 00386/1/478-74-22,
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: 411-02-1/2005-04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev Savinje od km 43.265 do km
43.724 (sanacija desne brežine) gorvodno od mostu v Parižljah.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Savinja gorvodno od
mostu v Parižljah.
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 v PZR.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,800.000 SIT in z 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
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,
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kadar so obračuni manj kot štirje, 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. Ponudnik mora zagotoviti najmanj
3 bagre goseničarje, ki imajo kapaciteto vsaj
kot na pr. RH6 in najmanj 3 kamione prekucnike, ki imajo keson volumna vsaj 8 m3.
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, kar
je opredeljeno v tč. 2.5.1, v obdobju zadnjih
5 let.
2.5. Reference:
2.5.1. Ponudnik je v obdobju zadnjih
petih let pred objavo tega naročila izvedel
najmanj en istovrsten posel, kot je predmet
naročila, to je stabilizacija brežin s kamnito
zložbo v betonu na vodotokih širine dna nad
15 m v vrednosti vsaj 60% ocenjene vrednosti tega naročila, povečane za DDV;
2.5.2. Podizvajalec je v obdobju zadnjih
petih 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,

IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 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: 8. 4. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor

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 sposobnosti, 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,
– 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 411-02-1/2005-04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 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: 5. 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.

Stran

Ob-10159/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Sovdat Davorin, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/38-19-300, faks 05/38-81-025, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija čistilne naprave Tolmin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tolmin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 5. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 20 mio
SIT, izjava o garanciji za dobro izvedbo del
in izjava o garanciji za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij 90 dni po prejemu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 4. 5. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazati na TRR
št. 04753-0000100881 pri Novi KBM d.d.
Razpisna dokumentacija se izroči ali dostavi
po predložitvi potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2005, 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 10. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 5. 2005
ob 12.30, v prostorih Komunale Tolmin d.d.,
Poljubinj 89h, 5220 Tolmin.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Komunala Tolmin, Javno podjetje d.d.
Ob-10167/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni nepremičninski sklad Občine Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-87-00, faks 03/733-87-15, elektronska pošta: luka.picej@lasko.si, internetni
naslov: www.lasko.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Laško, kontaktna oseba:
Luka Picej, Odd. za GJSOP, Mestna ulica 2,
3270 Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16 ali
041/704-118, faks 03/733-87-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP,
Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, tel.
03/733-81-16, faks 03/733-87-15.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Laško, kontaktna oseba: Luka Picej, tajništvo odd. za GJSOP, Mestna ulica 2, 3270
Laško, Slovenija, tel. 03/733-87-16, faks
03/733-87-15.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja stanovanjskega bloka v Debru,
Lamela 14.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Laško.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev in/ali 365 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačila
se bodo vršila po izstavljenih in potrjenih
situacijah v roku 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: gradbena pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Registracija ponudnika pri pristojnem
organu države v kateri ima sedež.
2. Da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali je prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge odločbe.
3. Da ponudniku ni bila v zadnjih petih
letih pred objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je
povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero
je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
4. Da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi.
2. Mnenje pooblaščenega revizorja o
ugotovitvah v vezi s poravnanimi zapadlimi
poslovnimi obveznostmi (6. člen Odredbe o
ﬁnančnem poslovanju proračunskih porabnikov, Ur. l. RS, št. 71/99, 64/01).
3. Izvleček iz bilance stanja in izkaza poslovnega izzida za leto 2003.
4. Potrdilo o plačilni sposobnosti vseh
bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
5. Da je ponudnik ﬁnančno in poslovno
sposoben: da ponudnik dostavi BON 1 in
BON 2 ali BON 3, ali podatke iz bilance
uspeha in stanja, ki jih potrdi institucija, ki
vodi ponudnikov žiro račun in dokumenti ne
smejo biti starejši od 30 dni.
6. Da nudi 90-dnevni plačilni rok.
7. Da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto ﬁnančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 10% orientacijske vrednosti.
8. Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:

1. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in izvedel slične
gradnje za 10 pogodbenih partnerjev, v zadnjih treh letih, kar dokazuje z izjavami naročnikov.
2. Da ponudnik ni dal zavajajoče podatke.
3. Ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvaliﬁkacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.
4. Ponudnik ima ustrezne reference s
področja javnega naročila visokih gradenj v
zadnjih 3 letih, kar je dokazal s potrdili naročnik, in sicer (ustrezno obkroži):
– na vsaj dveh objektih, z vrednostjo del
najmanj 200 mio SIT,
– ali treh objektih z vrednostjo najmanj
100 mio SIT.
5. Ključni kadri, ki bodo vodili investicijo, imajo ustrezne kvaliﬁkacije in reference.
Predvideni odgovorni vodja projekta ima
najmanj višjo strokovno izobrazbo in je vodil najmanj dva objekta, vrednosti naročila
nad 100 mio SIT.
6. Ponudnik je priložil cenik kalkulativnih
elementov.
7. Ponudnik je priložil terminski plan izvedbe del.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. reference ponudnikov,
3. reference odg. vodje del,
4. nudena garancijska doba.
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 25. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: do 31. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 12. uri; Občina Laško, Mestna ulica 2,
Laško.
VI.4) Dodatne informacije: dodatne informacije za gradnjo lamele: na oddelku za
GJSOP Občine Laško, do 25. 5. 2005 med
7. in 9. uro.
Istočasno z objavo tega razpisa poteka
na Občini Laško razpis za prodajo sosednjega zemljišča na katerem je predvidena
gradnja bloka za trg (lamela 15), ki je v navezavi na blok lamele 14.
Za vse nadaljnje informacije pokličite direktorja občinske uprave na tel.
03/733-87-10.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Javni nepremičninski sklad
Občine Laško

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2005
ob 14. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Mestna občina Koper

Št. 680/2005
Ob-10254/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Viljan Tončič, Verdijeva 10, 6000 Koper,
Slovenija, tel. +386/5/664-62-67, faks
+386/5/664-62-92,
elektronska
pošta:
viljan.toncic@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev pločnika in javne razsvetljave ob
lokalni cesti LC177140, odsek Šalara–Bošamarin ter obnova javne poti JP677360
Bošamarin–Grinjan.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Koper, predmestje Kopra.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev kolesarske steze, peš poti, javne razsvetljave, meteorne kanalizacije ter obnova
vozišča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece; začetek 15. 6. 2005
in/ali konec 15. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
5,000.000 SIT; ponudniki morajo navedeno
bančno garancijo predložiti že v ponudbeni
dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljeno v skladu s
priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele
nato, potrjene, dostaviti naročniku. Naročnik
bo nesporni del situacije izplačal v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:
1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),

3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati,
5. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference),
6. če ponudnik ni ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti razpisanega javnega
naročila,
7. če ponudnik nima zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti ter referenc,
8. če ponudnik ne predloži podpisanih in
žigosanih izjav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti tudi obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke oziroma
bank, ki ni starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudb in iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila ni(so) bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika: pogoj za udeležbo
na tem razpisu je ta, da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen izvajalec
pri izvedbi vsaj treh gradbenih del (ne nujno
javnega naročila), ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim in vredna
vsako najmanj 50,000.000 SIT. Ponudnik
mora navesti referenčni objekt in njegovo
vrednost ter predložiti potrjeno referenco s
strani investitorja-naročnika, ki je izvedbo
del ocenil kot pozitivno. Naročnik si pridržuje pravico preverjati reference in njihovo
oceno.
Ponudnik mora predložiti popis razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila, terminski plan, plan ﬁnanciranja
ter dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala FCO gradbišče,
cenik mokrih mešanic FCO gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO-1 (izjava ponudnika z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K3444-7/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 5. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper, št.
01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za ureditev pločnika in
javne razsvetljave ob lokalni cesti LC177140
ter obnova javne poti JP677360 v Kopru
K3444-7/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2005 do
10. ure.
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Št. 041/05
Ob-10259/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Slovenska
akademija
znanosti
in
umetnosti, Novi trg 3, 1000 Ljubljana,
kontaktna oseba: Juso Islamović, faks
01/425-34-23; tel. 01/470-61-00; elektronski
naslov: sazu@sazu.si.
I.2) Naslov kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Isto kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Slovenska akademija znanosti
in umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana, Upravna
pisarna, 1. nadstropje.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Slovenska
akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3,
1000 Ljubljana.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba gradnje, ki ustreza zahtevam določenimi s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
določi naročnik: 01-392/1-05-2.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
Izvedba gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za obnovo strehe in strešne
konstrukcije na objektu SAZU, Novi trg
3 v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Novi trg 3, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
del je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti ponujenih del.
Izbrani ponudnik pa bo moral predložiti:
– bančno garancijo v višini 10% vrednosti pogodbenih del za dobro izvedbo del in
– bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% vrednosti izvedenih 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 predpisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora izpolnjevati pogoje
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za priznanje sposobnosti iz 42. in 43. člena
ZJN, kot jih je naročnik navedel v 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejena 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 (maks. število točk):
1. cena – 80 točk,
2. rok izvedbe del – 10 točk,
3. reference – 5 točk,
4. garancijski roki – 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
Podrobnejša razlaga meril je navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne: dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 4. 2005. Pogoji in način plačila: dvig razpisne dokumentacije je možen vsak delovni dan od 9.
do 11. ure s predložitvijo potrdila o nakazilu
zneska 12.000 SIT na št. računa pri UJP
01100-6780391116, namen nakazila »streha Novi trg 3«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 5. 2005 do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerem 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 naročnika in
po en predstavnik vsakega posameznega
ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2005
ob 12. uri v sejni sobi SAZU v prvem nadstropju zgradbe Novi trg 3.
VI.5) Datum ko je bilo to obvestilo poslano: 8. 4. 2005.
Slovenska akademija
znanosti in umetnosti
Ob-10262/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Murska Sobota, kontaktna
oseba: Jožica Viher, Kardoševa 2, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/531-10-00,
faks 02/530-33-25, elektronska pošta: mestna.obcina@murska-sobota.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.
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II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/2005 JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
komunalna infrastruktura severne obrtno industrijske cone v Murski Soboti – 1.
faza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope:
1. sklop – za vsa dela,
2. sklop – izvedba električnih naprav in
opreme.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja komunalne infrastrukture severne obrtno
industrijske cone v Murski Soboti – 1. faza
(primarna oprema – vodovod, kanalizacija,
javna razsvetljava, ureditev ceste, CATV,
elektrika, telekom).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: v mesecu juniju 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: oktober 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2,000.000 SIT, če se da ponudba za
oba sklopa. V primeru, da se ponudba da za
posamezni sklop se da bančna garancija v
višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z zakonom o izvajanju proračuna.
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: podatki zahtevani v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
2. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje – imeti potrebno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (če je posebno dovoljenje potrebno).
3. Ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem; izjava ponudnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava. Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da poslovanja ne vode
izredna uprava.
5. Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež, da je ponudnik, ki ima
sedež v tujini, poravnal v RS tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati.
6. Ponudnik mora biti član organizacije
ali združenja izvajalcev storitev, ki so predmet javnega naročila, če je članstvo v taki
organizaciji ali združenju obvezno po predpisih države, kjer ima ponudnik svoj sedež.

Vsi pogoji, navedeni v točkah 1-6 so obvezni, kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni element. Potrdila ne smejo biti starejša od 3
mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Dokazila o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika. Obrazec BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2004, ki ne sme
biti starejši od 30 dni od datuma oddaje ponudbe. Opozorilo: ponudnik mora v ponudbi
predložiti BON-1/P in ne more kot nadomestilo le-tega predložiti BON-1.
2. Izjava ponudnika, da je v zadnjih treh
mesecih pred oddajo ponudbe posloval
uspešno.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora navesti stroje
in opremo, ki jih bo uporabil pri izvajanju
del. V speciﬁkaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči podatki: starost, količina ter
zmogljivost.
III.2.1.4. Drugi podatki:
Kadrovski pogoji:
1. Ponudnik mora imeti delavce iz točke 2 do 4 spodaj, ki se zahtevajo za izvajanje del tega razpisa zaposlene najmanj
eno leto.
2. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj dva odgovorna vodja del. Izobrazba
odgovornega vodje del mora biti najmanj 6.
stopnje tehnične smeri s strokovnim izpitom
in vpisan v imenik inženirske zbornice. Imeti
mora najmanj 10-letne izkušnje pri podobnih delih in to najmanj 5 let kot odgovorni
vodja.
3. Ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlena
vsaj 3 vodje del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5 stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5 letne izkušnje pri podobnih
delih.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena – 60%,
2. reference – 30%,
3. garancija – 10%.
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 26. 5. 2005.
Cena 15.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01280-0100011405, Mestna občina
Murska Sobota, Kardoševa 2, s pripisom,
razpisna dokumentacija industrijska cona.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predvideni datum: 10. 6. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
pravnih oseb s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 12.30; Kardoševa 2, Murska Sobota –
sejna soba urada župana.
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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:
– navedene so v razpisni dokumentaciji;
– naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 20. 5. 2005 do 10. ure.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Mestna občina Murska Sobota

01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za ureditev pisarn Verdijeva 4-6 v Kopru K361-17/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Mestna občina Koper

Ob-10277/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Koper, kontaktna oseba:
Sibila Ludvik, Verdijeva 10, 6000 Koper,
Slovenija, tel. (+386)/5/664-62-67, faks
(+386)/5/664-62-92, elektronska pošta:
sibila.ludvik@koper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ureditev pisarn v objektu Verdijeva 4-6
v Kopru.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Koper, mestno jedro.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev pisarn v mansardi objekta, izvedba gradbenih, obrtniških in instalaterskih del.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 6. 2005 in/ali konec 30. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljena v skladu s priloženim vzorcem
(9.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
1,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljena v skladu
s priloženim vzorcem (9.2. točka razpisne
dokumentacije), v višini 10% pogodbene
vrednosti; izbrani ponudnik jo predloži ob
podpisu pogodbe;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku, sestavljena v skladu s
priloženim vzorcem (9.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji. Brez predložene garancije primopredaja ni opravljena.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
mora izstavljene situacije najprej dati v pregled in potrditev nadzornemu organu in šele
nato, potrjene, dostaviti naročniku. Naročnik
bo nesporni del situacije izplačal v roku 60
dni po prejemu potrjene situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila
Naročnik izloči iz postopka ponudbo ponudnika v primeru:

1. če ponudnik ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo, pri pristojnem
organu države, v kateri ima sedež,
2. če ponudnik nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (kolikor je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno),
3. če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
4. če ponudnik ni poravnal davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež; ali če ponudnik, ki ima
sedež v tujini, ni poravnal v Republiki Sloveniji tistih dajatev, ki bi jih moral poravnati,
5. če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference),
6. če ponudnik ni ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti razpisanega javnega
naročila,
7. če ponudnik nima zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti ter referenc,
8. če ponudnik ne predloži podpisanih in
žigosanih izjav.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti tudi obrazec BON2 ali enakovredno dokazilo ponudnikove banke oziroma
bank, ki ni starejše od 30 dni od dneva
oddaje ponudb in iz katerega mora izhajati,
da ponudnikov transakcijski račun oziroma
računi v zadnjih šestih mesecih pred izdajo
dokazila ni(so) bil(i) blokiran(i).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Reference ponudnika:
Pogoj za udeležbo na tem razpisu je ta,
da je bil ponudnik v zadnjih treh letih pozitivno ocenjen izvajalec pri izvedbi vsaj treh
gradbenih del (ne nujno javnega naročila),
ki so po naravi in pogojih gradnje podobna razpisanim in vredna vsako najmanj
40,000.000 SIT. Ponudnik mora navesti
referenčni objekt in njegovo vrednost ter
predložiti potrjeno referenco s strani investitorja - naročnika, ki je izvedbo del ocenil
kot pozitivno. Naročnik si pridržuje pravico
preverjati reference in njihovo oceno.
Ponudnik mora predložiti popis razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega
naročila, terminski plan, plan ﬁnanciranja
ter dokazila o izpolnjevanju kadrovskih pogojev:
– kalkulativne elemente, in sicer: cenik delovne sile, cenik mehanizacije, cenik
transportov, cenik materiala fco gradbišče,
cenik mokrih mešanic fco gradbišče,
– dokazila o razpolaganju z osebo, ki izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
po 77. členu ZGO-1 (izjava ponudnika z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: K361-17/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper št.
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Ob-10280/05
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: Direkcija
RS za ceste, vložišče soba 21/1, Tržaška
19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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 ceste R3-639/1143 JSP.
Brnik – Zg. Brnik – II. etapa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: odsek 1143 cesta R3-639
Sp. Brnik–Cerklje.
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,
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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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 19. 5. 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: 19. 5. 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: 19. 5. 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
156,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-10304/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Velike Lašče, kontaktni osebi: Roman Struna in Jerica Tomšič Lušin, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče, Slovenija, tel.
01/781-03-70, faks 01/781-03-65, elektronska pošta: obcina.velike-lasce@siol.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
asfaltiranje cest na območju Občine Velike Lašče za leto 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Velike Lašče.
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 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z Zakonom o izvrševanju Proračuna RS,
podzakonskimi predpisi in pogodbo, rok plačila 60 dni.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo sodišča registraciji,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo, da pri ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave ali stečajni
postopek,
– dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih ni imel blokiranega bančnega
računa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava o tehničnih kapacitetah za izvedbo gradnje,
– seznam gradenj s področja asfaltiranja cest.
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:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. reference,
3. odzivni čas na reklamacije.
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: pred dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 10. uri; Občina Velike Lašče, Levstikov
trg 1, 1315 Velike Lašče.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Občina Velike Lašče
Ob-10315/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Bovec, kontaktna oseba: Milojka Kranjc, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec, Slovenija, tel. 05/384-19-00, faks
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05/384-19-15, elektronska pošta: obcina.gospodarstvo@bovec.si, internetni naslov: www.bovec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
preplastitev ceste Čezsoča–Jablanca.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Čezsoča–Jablanca.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
celotnega obsega naročila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izjava o predložitvi bančne garancije za dobro
izvedbo del in za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
se vrši na podlagi začasnih in končne situacije, potrjene s strani osebe, ki jo naročnik
pooblasti za nadzor. Rok plačila je 60 dni po
prejemu situacije.
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.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 10. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: TRR Občine Bovec, št. 01206-0100015128, sklic:
4030803-05-1, namen nakazila: razpisna
dokumentacija za cesto Jablanca.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 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 15. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2005
ob 14. uri, Občina Bovec, Mala vas 121,
Bovec.
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: 11. 4. 2005.
Občina Bovec

4. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja,
5. ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Dokazilo A1: redni izpisek iz sodnega registra oziroma izpisek iz registra obrti oziroma drugega ustreznega registra, iz katerega
je razvidno, da je ponudnik registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa. Izpisek na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejši od 90 dni.
Dokazilo A2: kot dokazilo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
ponudnik priloži podpisano izjavo, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, priloženo v Dokazilu A2; kot dokazilo,
da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ponudnik priloži potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ni vpisan v kazensko evidenco. Potrdilo na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni.
Dokazilo A3: kot dokaz o poravnanih obveznostih iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom, morajo ponudniki priložiti potrdilo Ministrstva za ﬁnance, pristojnega Davčnega urada. Potrdilo na
dan odpiranja ponudb ne sme biti starejše
od 30 dni.
Dokazilo A4: kot dokaz, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, morajo ponudniki priložiti potrdilo
gospodarskega oddelka okrožnega sodišča
(sodni register), ki na dan odpiranja ponudb
ne sme biti starejše od 30 dni.
Dokazilo A5: kot dokaz, da ponudnik ni
bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane, morajo ponudniki priložiti potrdilo
ministrstva, pristojnega za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
Potrdilo na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo B1: bilance stanje in uspeha
za zadnja 3 leta. Za priznanje ﬁnančne sposobnosti je pogoj, da so bili ponudnikovi
prihodki v letu 2003 višji oziroma enaki štirikratni ponudnikovi vrednosti tega javnega
naročila.
Dokazilo B2: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika pri izvedbi najmanj 4
objektov v zadnjih 3 letih, minimalne vrednosti 80 mio SIT vsak, s priloženimi potrjenimi
referencami s strani naročnikov.
Dokazilo B3: potrdilo banke, da ponudnik
ni imel blokiranega transakcijskega računa
v zadnjih treh mesecih, kar je pogoj za priznanje ﬁnančne sposobnosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazilo C1: izpolnjen priložen obrazec
poglavitna gradbena oprema, ki jo ponudnik
namerava uporabiti za izvedbo del; za najeto opremo priložiti pogodbo o najemu.
Dokazilo C2: ustrezen plan izvedbe javnega naročila.

Ob-10345/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trzin, kontaktna oseba: Katja Kosec,
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/564-45-43, faks 01/564-17-72, elektronska pošta: info@obcina-trzin.si, internetni naslov: http://www.obcina-trzin.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh
s.p., kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
kontaktna oseba: Polona Čeh, Kranjska
cesta 4, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/530-10-20, faks 04/530-10-21, elektronska pošta: ing-arh@siol.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Trzin, kontaktna oseba: Katja Kosec, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/564-45-43, faks 01/564-17-72, elektronska pošta: info@obcina-trzin.si, internetni
naslov: http://www.obcina-trzin.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 GOI del za rekonstrukcijo kuhinje
v Osnovni šoli Trzin.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7B, 1236 Trzin.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
GOI del za rekonstrukcijo kuhinje v Osnovni
šoli Trzin.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 20. 6. 2005, konec 5. 8.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponujene vrednosti.
Izjava banke, da bo dala bančno garancijo:
– za izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti,
– za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene vrednosti za celotno dobo trajanja ponujene garancije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90% plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij,
rok plačila 60 dni od potrditve situacije, 10%
po opravljeni primopredaji del.
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) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
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 ima poravnane davke in prispevke, določene z zakonom,
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Dokazilo C3: izpolnjen obrazec Referenčna lista ponudnika s priloženimi potrjenimi referencami; izpolnjen obrazec Referenčna lista podizvajalca s priloženimi potrjenimi
referencami v primeru uveljavljanja referenc
podizvajalcev.
Dokazilo C4: izpolnjeni priloženi obrazci o ključnem osebju (odgovorni vodja projekta, odgovorni vodja del, operativni vodja
del), ki bo sodelovalo na projektu, ter za
odgovornega vodjo del in odgovornega vodjo projekta priloženo potrdilo o članstvu v
Inženirski zbornici Slovenije in dokazilo o
sklenjenem rednem delovnem razmerju s
ponudnikom.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 5. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: naročnik prejme
razpisno dokumentacijo na podlagi potrdila
o plačilu na TRR: 07000-0000312624, INGARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4,
4240 Radovljica.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2005 ali 36
dni od odposlanja obvestila, prispelost do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki so oddali ponudbe, s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 13. uri, Občina Trzin.
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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Občina Trzin
Št. 2005/1002
Ob-10418/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Žiri, kontaktna oseba: Ida Filipič-Pečelin, Trg svobode 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
04/50-50-700, faks 04/51-05-444, elektronska pošta: ida.ﬁlipic@obcina.ziri.si, internetni naslov: www.ziri.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: SSK Alpina, kontaktna
oseba: Marjan Šinkovec, Poljane 90, 4223
Poljane nad Škofjo Loko, Slovenija, tel.
041/875-168, faks 04/510-90-70, elektronska pošta: tolo@siol.net.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
projektiranje in izvedba.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rekonstrukcija in izgradnja
smučarsko skakalnega centra v Žireh.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira optimalne variante, projektiranje in
izvedba transportne naprave za prevoz
oseb na vrh zaletišča smučarske skakalnice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: smučarsko skakalni center v dolini Račeve ca. 2 km JV od centra
Žirov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oblikovanje predloga tehnično in ekonomsko
optimalne variante transportne naprave za
prevoz oseb na vrh smučarske skakalnice,
izdelava projekta za izbrano rešitev, izdelava kompletne dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja, izvedba del in pridobitev uporabnega dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancije za resnost ponudbe, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obračun se dela mesečno z izstavitvijo mesečnih
situacij na osnovi dejansko izvršenih del,
kontroliranih in potrjenih s strani nadzornega organa naročnika, do največ 90% pogodbene vrednosti del. Začasne mesečne
situacije v višini nespornih zneskov bodo
plačane v roku 60 dni po potrditvi. Izvajalec
mora dostaviti situacijo do 8. v mesecu za
pretekli mesec, nadzor pa jo mora potrditi
v 6 dneh.
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: 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: merila, navedena
v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. 01347-0100007346. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti na
Občini Žiri ob predložitvi dokazila o plačilu
stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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 31. 7. 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: 16. 5. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Žiri.
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: 11. 4. 2005.
Občina Žiri
Ob-10554/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vetrans d.o.o., Maribor, kontaktna oseba:
Marjan Slanič, ek., Tržaška cesta 65, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/320-64-14, elektronska pošta: tajnistvo@vema.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Inženiring biro d.o.o., Maribor, kontaktna oseba: Zvonimir Trstenjak,
Ulica Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-08-02, faks 02/234-08-40,
elektronska pošta: trstenjak@ib-mb.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Inženiring biro d.o.o., Maribor,
kontaktna oseba: Zvonimir Trstenjak, Ulica
Vita Kraigherja 10, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/234-08-02, faks 02/234-08-40, elektronska pošta: trstenjak@ib-mb.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Inženiring
biro d.o.o., Maribor, kontaktna oseba: Zvonimir Trstenjak, Ulica Vita Kraigherja 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-08-02,
faks 02/234-08-40, elektronska pošta: trstenjak@ib-mb.si.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sanacija strehe na objektu VEMA - OBI.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Tržaška cesta 65, Maribor.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 12.600
m2 .
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Lastna menica z menično izjavo za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene
vrednosti.
Izjavi ponudnika:
– da bo naročniku v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe izročil bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
brezobrestni avans v višini 30% od pogodbene vrednosti,
– da bo naročniku v roku 10 dni po
uspešno opravljenem kvalitetnem prevzemu izročil bančno garancijo, kot jamstvo za
odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi ter povrnitev eventualne škode
na in v objektu, opremi in trgovskem blagu,
ki bi nastala zaradi zamakanja strehe, v višini 20% od pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: predviden je 30% brezobrestni avans in plačilo po
situacijah v 60 dneh od uradnega prejema.
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III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– ponudniki predložijo tudi dovoljenje za
opravljanje dejavnosti (odločba, obrtno dovoljenje in podobno), 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 poslovanja 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 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:
– ponudnik je ekonomsko in ﬁnančno
sposoben, če je njegov povprečni letni promet v zadnjih dveh letih znašal najmanj trikratno ocenjeno vrednost javnega naročila.
Prav tako pa predloži naslednja dokazila:
– pravne osebe s sedežem v RS: obrazca BON-1 in BON-2.;
– samostojni podjetniki s sedežem v RS:
predložijo odločbo DURS o odmeri davka iz
dejavnosti za poslovno leto 2003 (potrjeno
s strani DURS), podatke iz bilance stanja in
poslovnega izida za leto 2003 (potrjene s
strani DURS) ter potrdilo banke o stanju na
transakcijskem računu za zadnje tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem
ponudb in morebitnih blokadah le-tega;
– ponudniki s sedežem v tujini: dokazila,
iz katerih bodo razvidni podatki o ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjih dveh poslovnih letih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– ponudnik mora izkazati ustrezne reference s področja javnega naročila v zadnjih
treh letih na vsaj treh objektih, primerljivih s
predmetom javnega naročila;
– ponudnik mora predložiti seznam vodstvenih in strokovnih kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. garancijska doba in jamstvo,
3. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 18.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do dneva, ki
je predviden za oddajo ponudb.
Plačilo na TRR 04515-0000425950, Inženiring biro d.o.o., Maribor, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 30 dni od objave.

II.3) Trajanje javnega naročila: 3 leta od
sklenitve pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančna zavarovanja:
– zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV in z
rokom veljavnosti do 30. 6. 2005 datuma,
– zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti. Garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
bo moral izbrani ponudnik (po 2. fazi) izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh
od sklenitve pogodbe. Veljavnost garancije
mora biti 3 leta in en dan po preteku roka za
dokončno izvedbo posla. Če bo izbran ponudnik pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalci, mora kot glavni izvajalec
za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova
plačila podizvajalcem naročniku tudi izročiti
bančno garancijo.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v
30 dneh po prevzemu blaga.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik sprejema razpisno dokumentacijo v celoti;
– ponudnik ima dejavnost registrirano pri
pristojnem sodišču ali drugem organu;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to potrebno;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe;
– ponudnik ima poravnane vse davke,
prispevke in druge obveznosti v skladu s
predpisi;
– ponudnik je imel skupni prihodek iz
poslovanja v letu 2004 najmanj v tretjini ocenjene vrednosti ponudbe brez DDV (to je 9
mio SIT letno);
– ponudnik se zavezuje, da bodo izdelane publikacije izpolnjevale vse strokovne
zahteve naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji;
– ponudnik se zavezuje, da bo pred
2. fazo, če mu bo priznana sposobnost,
predložil vzorce za vse ponujeno blago;
– ponudnik zagotavlja možnost reklamacije ob predaji blaga v času do 8 dni po prevzemu blaga;
– ponudnik predloži seznam ključnega
osebja in drugih strokovnih sodelavcev ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih za nadzor kakovosti;
– ponudnik se zaveže, bo dobavljal izdelane publikacije najkasneje v roku in obsegu
kot bo določeno v pogodbi v terminskem
planu;
– ponudnik mora imeti s podizvajalcem
(principalom) sklenjeno pogodbo za opravljanje razpisanih storitev, razen, če bo sam
izvajalec v celoti;
– ponudnik nudi 30-dnevni rok plačila po
prevzemu blaga;
– ponudnik zagotavlja dostavo publikacij
v skladišče naročnika;

IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Vetrans d.o.o., Maribor

Storitve
Št. 46100-1/2005-1
Ob-10091/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo,
kontaktna oseba: Alenka Braček, Gosarjeva ulica 005, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-55-00, faks 01/580-55-21, elektronska pošta: alenka.bracek@fu.uni-lj.si, internetni naslov: www.fu.uni-lj.si
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dodatne
informacije:
Univerza
v
Ljubljani, Fakulteta za upravo, kontaktna
oseba:
Alenka
Braček,
Gosarjeva
ulica 005, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/580-55-00, faks 01/580-55-21,
elektronska pošta: alenka.bracek@fu.unilj.si, internetni naslov: www.fu.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za upravo, kontaktna oseba:
Alenka
Braček,
Gosarjeva
ulica
005,
1000 Ljubljana,
Slovenija,
tel.
01/580-55-00,
faks
01/580-55-21,
elektronska pošta: alenka.bracek@fu.unilj.si, internetni naslov: www.fu.uni-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je potrebno
poslati ponudbe/prijave za sodelovanje:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo,
kontaktna oseba: Alenka Braček, Gosarjeva ulica 005, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-55-00, faks 01/580-55-21, elektronska pošta: alenka.bracek@fu.uni-lj.si, internetni naslov: www.fu.uni-lj.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: naročilo storitve.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-S-001/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sklenitev okvirnega sporazuma za pripravo za tisk, tisk in vezavo publikacij UL
Fakultete za upravo za obdobje 3 let.
Okvirni sporazum bo sklenjen s tremi
ekonomsko najugodnejšimi ponudniki, v
1. fazi pa bo sposobnost priznana šestim.
II.1.7) Kraj dobave in izvedbe: storitev
se bo izvajala pri ponudniku oziroma njegovemu podizvajalcu, dobava pa bo na sedež
naročnika, v naročnikovo skladišče.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 781.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skupaj
75 tiskanih in vezanih publikacij (na ponudnika predvidoma 25 publikacij), naklada od
300-4.600 izvodov (do 450 strani), tisk zloženk, čestitk, kuvert, vizitk, vrečk, nalepk, dopisnih listov, naročilnic in map v skupni predvideni vrednosti 85 mio SIT brez DDV (izbrani
bodo trije ponudniki med šestimi, ki jim bo
priznana sposobnost v 1. fazi, za vsakega bo
pogodbena vrednost ca. 28,5 mio SIT).
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– vse publikacije bodo s strani naročnika posredovane v eni od elektronskih oblik
(MS Ofﬁce, dokumenti s končnico ».rtf« ali
»pdf«)
– zahtevane tehnične zmogljivosti ponudnika: tisk okvirno 9 publikacij od maja
do avgusta v letu, tisk zloženk, čestitk, kuvert, vizitk, vrečk, nalepk, dopisnih listov,
naročilnic in map;
– ponudnik mora sodelovati z že izbranim oblikovalcem celostne podobe naročnika in izdelovalcem CD-jev.
Zahtevana tehnična izvedba in kakovost
izdelave in materiala:
1. Graﬁčna priprava:
– priprava teksta za tisk,
– oblikovanje notranjih strani,
– računalniški prelom, (prelom po layoutu),
– prelom in oblikovanje gladkega, lektoriranega stavka,
– postavitev in oblikovanje s tabelami in
graﬁkoni,
– laserski izpisi strani za pregled, popravke in spremembe,
– korekturni izpis na papir,
– kopirne predloge,
– vnos popravkov,
– sublimacijski barvni izpis naslovnice
(Rainbow),
– korekturni digitalni barvni izpis za ovitek (Matchprint),
– postavitev ovitka,
– izdelava ﬁlmov,
– priprava datotek za tisk.
Dodatno: V primeru izdelave CD plošč
(drugi izvajalec) je izbrani ponudnik dolžan,
da sodeluje z izdelovalcem CD plošč. Delo
ponudnika bi bilo: vlaganje CD v publikacije,
vakumiranje.
2. Tisk in vezava
Tehnični podatki (učbeniki, študijska gradiva, Informacije o študiju, Katalog o založniški dejavnosti):
Naklada: (okvirno) od 500 do
4600 izvodov.
Format: 16,5 × 23,7 cm; 21 × 29,5 cm;
14,7 × 21 cm, 17,5 × 25 cm.
Obseg: od okvirno 100 do 400 notranjih
strani + ovitek.
Papir:
notranje strani:
– 80 g – brezlesni,
– 90 g – brezlesni,
– 170 g – sijajni;
ovitek:
– 170 g – sijajni,
– 150 g – lakirano mat (mat plastiﬁkacija,
mat premazni),
– 250 g – lakirano mat (mat plastiﬁkacija,
mat premazni),
– 280 g – lakirano mat (mat plastiﬁkacija,
mat premazni).
Tisk:
notranje strani:
– črno – bele (1/1),
– črno – bele (1/0),
– barvne (4/4);
ovitek:
– barvni (4/1),
– barvni (4/0),
– črno – belo (1/0).
Dodelava:
– spenjanje z žico,
– šivano,
– lepljeno,
– broširano,
– vakumiranje,
– vlaganje CD plošč v (nekatere) publikacije,
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– pakiranje.
Material:
– naročnik dostavi ponudniku publikacije
v elektronski obliki (MS Ofﬁce, datoteke s
končnico ».rtf«; »pdf«).
Filmi:
– osvetljevanje na ﬁlm notranjih strani in
barvnega ovitka.
Zloženke (Informacije o študiju):
Format: 22 × 32 cm.
Tisk: 4/4 (barvno).
Material: biomat 135 gr.
Dodelava: porezava na fomat, 3 × zgibano na format 10,6 × 22 cm.
Zloženke (Program seminarjev):
Format: 38,7 × 21 cm (3X zgibano).
Papir: 150 g, sijajni.
Tisk: barvni (4/1).
Dodelava: zgibanje (3×).
Čestitke:
Obseg strani: 4.
Format: 21 × 10 cm.
Vezava: zloženka, 1 × zgibano.
Material: naročnik dostavi PS datoteke
(osvetljevanje).
Papir: 300 g – Euromat.
Tisk (2/2): lakirano mat (1/0) ali (4/4).
Kuverte:
Obseg strani: 2.
Format: 23 × 11 cm.
Vezava: kuverta – amerikanka.
Material: Conqueror sive.
Vizitke:
Format: 8,5 × 5,5 cm.
Papir: 300 g – Euromat.
Tisk: lakirano mat (2/1).
Vizitke:
Format: 21 × 10 cm.
Papir: 300 g – Euromat.
Tisk: barvno (2/1).
Vrečke:
Format: 25,5 × 37 cm.
Material: mat plastiﬁcirano.
Tisk: (2/0).
Dodelava:
– orodje,
– izsek,
– leplenje.
Mala vrečka:
Format: 9 × 37 cm.
Material: mat plastiﬁcirano.
Tisk: (2/0).
Dodelava:
– orodje,
– izsek,
– leplenje.
Nalepke za vina:
Material: naročnik dostavi PS datoteke:
– samolepilni papir,
– tisk (2/0),
– zasek na poli.
Dopisni listi z glavo fakultete (referat):
Format: A4.
Papir:
– 80 g – brezlesni,
– barvni (2/0),
– papir namenjen za dopise – glava fakultete.
Naročilnica za revijo uprava:
Format: 10 × 21 cm.
Obseg strani: 2.
Papir: 250 g – garda mat.
Tisk: (4/1).
Vezava: letak.
Mape:
Format: 22 × 31 cm.
Debelina mape: 1 cm.
Papir: 300 g Euromat.
Tisk: (4/1).

Zavihki so višine 7 cm po celotni širini
(spodaj in desno).
Rok dobave:
do 100 strani
500 izvodov
2000 izvodov
(in več)

10 dni

nad 100
do 450 strani
14 dni

14 dni

14 dni

oziroma

500 izvodov
2000 izvodov
(in več)

do 5 publikacij nad 5 publikacij
hkrati
hkrati
14 dni
14 dni
14 dni

21 dni

Za vse ostale publikacije je rok dobave do tiska 2000 izvodov 10 dni, nad
2000 izvodov pa 14 dni.
2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco.
Ponudnik v 1. fazi le izpolni izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje pogojev. Naročnik
bo pred izvedbo 2. faze postopka od ponudnikov, ki jim bo priznal sposobnost, zahteval
originale na vpogled. Starost dokumentov
ne bo smela biti večja od 30 dni pred rokom
za oddajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo pristojnega sodišča o dejstvih,
ki dokazujejo, da ponudnik ni v postopku
ukinjanja;
– potrdilo davčnega in carinskega organa o poravnanih obveznostih;
– ustrezen ﬁnančni izkaz o prihodkih iz
poslovanja za leto 2004.
Ponudnik v 1. fazi le izpolni izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje pogojev. Naročnik
bo pred izvedbo 2. faze postopka od ponudnikov, ki jim bo priznal sposobnost, zahteval
originale na vpogled. Starost dokumentov
ne bo smela biti večja od 30 dni pred rokom
za oddajo ponudb.
Navedeno ne velja za ﬁnančni izkaz. Ponudnik ponudbi priloži kopijo navedenega
dokumenta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam podizvajalcev z opisom del in
ocenjeno vrednostjo z žigom in podpisom
odgovorne osebe podizvajalca. Po 2. fazi in
pred podpisom pogodbe z naročnikom mora
ponudnik naročniku prinesti na vpogled originale pogodb s podizvajalci;
– predložitev vzorcev za vse vrste ponujenega blaga pred 2. fazo oddaje naročila;
– predložitev seznama ključnega osebja
in drugih strokovnih sodelavcev ponudnika,
ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in
odgovorni za nadzor kakovosti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.4) Predvideno število dobaviteljev
blaga, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe:
sposobnost bo priznana 6 ponudnikom.
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IV.2) Merila za oddajo:
(B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok dobave, krajši od zahtevanega,
3. reference (zadnja tri leta, za naročila v
vrednosti nad 8 mio SIT letno).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-S-001/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne in
dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 6. 5. 2005.
Cena: brezplačno.
Ponudnik lahko zahteva pridobitev ponudbe v elektronski obliki na navedeni spletni strani (www.fu.uni-lj.si). Po vnosu zahtevanih podatkov bo ponudba posredovana
preko elektronske pošte v »pdf«. formatu.
Ponudnik lahko razpisno dokumentacijo
dvigne tudi v tajništvu, na sedežu fakultete.
Morebitni popravki in pojasnila bodo ponudnikom, ki bodo dvignili razpisno dokumentacijo, posredovani po elektronski pošti,
zato mora vsak ponudnik, ki bo razpisno
dokumentacijo dvignil na sedežu fakultete,
ob prihodu oddati elektronski naslov, na katerega bodo posredovane dopolnitve in pojasnila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: za 1. fazo postopka:
do 6. 5. 2005 do 12. ure.
IV.3.4) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: predviden datum 9. 5. 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: pooblaščeni predstavnik
ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 5.
2005 ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 005,
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: 6. 4. 2005.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za upravo

01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.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.
II.1) Opis: skeniranje, aerotriangulacija in
izdelava ortofota 2 – 2005.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Sk-At-OF 2-2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
skeniranje, aerotriangulacija in izdelava ortofota: 5 fotogrametričnih blokov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.27.51.00-8; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.27.42.00-2, 74.27.41.00-1,
74.27.50.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 5 fotogrametričnih blokov (iz projekta cas 2000).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: izvajanje po izvedenem aerosnemanju in predaji ﬁlma (aerosnemanja v času
od 1. 4. 2005 do 15. 9. 2005).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 5. 2005 in/ali konec
15. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo posla,
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dnevni plačilni rok, plačila samo v slovenskih
tolarjih (SIT).
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 ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti (dokazilo: dokument iz točke
3 navodila za pripravo ponudbe);
– da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen
in da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane (dokazilo: dokument iz točke 4
navodila za pripravo ponudbe);
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima sedež (dokazilo:
dokument iz točke 5 navodila za pripravo
ponudbe.).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:

Št. 430-56/2005
Ob-10099/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarstvo, kontaktna oseba: Simon Weilguny,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-33-11, faks 01/433-10-31, elektronska pošta: gp.mg@gov.si, internetni naslov:
www.mg-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 07.

II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JRVSRR2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje in dopolnjevanje informacijskih rešitev za e-subvencije, naročila
malih vrednosti, javna naročila in strateški plan ter razvoj novih programskih
modulov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kotnikova 5 v Ljubljani
ter Trubarjeva 11 v Mariboru.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): K 72.22.14 Vzdrževanje rač. programov in sistemov; K 72.22.12
Razvijanje programov po naročilih uporabnikov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje, dopolnjevanje in razvoj programskih
rešitev od podpisa pogodbe do konca leta
2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
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 4. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 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 31. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 5. 5. 2005
ob 11. uri; Ljubljana, Kotnikova 5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2005.
Ministrstvo za gospodarstvo
Ob-10101/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geodetska uprava Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati (dokazilo:
dokument iz točke 6 navodila za pripravo
ponudbe.) Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni;
– da je ponudnik ekonomsko – ﬁnančno
sposoben; pogoj, da bo ponudniku priznana
ekonomsko – ﬁnančna sposobnost je, da
v preteklih 6 mesecih ni imel blokiran(ih)
transakcijski(h) račun(ov) (dokazilo: dokumenti iz točke 7 navodila za pripravo ponudbe).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima vodja projekta ponudnika vsaj
triletne izkušnje pri izdelavi ortofota;
– da ponudnik v ponudbi navede, da razpolaga z opremo, ki je zahtevana v Tehničnem pravilniku Sk-At-OF, ver. 5., 15. 2.
2005;
– da roki predaje elaboratov niso daljši
od 60 dni. Ponudnik to navede v ponudbi;
– da ponudnik odda referenčni izdelek
Etalon.
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 (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – od 0 do 70 točk,
2. čas izdelave – od 0 do 20 točk,
3. reference izvajalca – od 0 do 10 točk.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko plačevanje. Cena enega tiskanega izvoda razpisne dokumentacije je 2.500 SIT – podračun EZR št. 01100-1000616337, model: 11,
sklic na št. 25127-7141998-99000005.
Brezplačen prevzem na spletnih straneh Geodetske uprave Republike Slovenije
http://www.gu.gov.si/.
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 30. 8. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ni omejitev.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 4. 5. 2005
ob 10. uri, Ljubljana, Zemljemerska ulica 12,
sejna soba pritličje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 260-2/05-4
Ob-10110/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med., spec. radilog (tel.
05/33-01-048) in Darko Blažič, dr. med.,
spec. radilog; 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
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Pravna služba, kontaktna oseba: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/330-15-80, faks 05/330-15-54, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna
bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Tajništvo uprave, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 25 – Priloga 1B.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”Preiskave z magnetno
resonanco” (št.: 260-2/05).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za izvedbo
620 preiskav z magnetno resonanco, in
sicer za obdobje od zaključka postopka
javnega naročila – sklenitev pogodbe do
konca leta 2005.
Predmet javnega naročila
Javno naročilo zajema 620 preiskav, ki
se bodo opravljale sukcesivno, in sicer za
obdobje od sklenitve pogodbe do konca leta
2005.
Pod pojmom preiskave naročnik pojmuje
vsa potrebna in strokovno utemeljena opravila za uspešno izvedbo preiskave.
Ponudnik v storitvi zagotovi slikovno gradivo v taki obliki, da zdravnik specialist lahko
izdela strokovno mnenje za pacienta.
Strokovno gradivo zajema:
– kompletni digitalni zapis preiskave
na CD nosilcu, berljivem v standardnem
CD/DVD pogonu, s priloženim brezplačnim
programom za prikaz slik v Windovs okolju,
za vsakega pacienta posebej,
– izdelava potrebnega števila značilnih
MRI posnetkov na ﬁlm (število posnetkov
določi pristojni zdravnik).
Bistvene zahteve naročnika:
1. Preiskave morajo biti opravljene z mobilno MR napravo, ki jo zagotovi ponudnik;
naprava mora biti najmanj jakosti 1,5 T. Ponudnik mora zagotoviti tudi tehnično osebje. Pod tehnično osebje pojmujemo med
drugim tudi prevoznika in osebe, ki rokujejo
z napravo. Medicinsko osebje bo zagotovil
naročnik. Pod medicinskim osebjem razumemo osebje, ki skrbi za paciente in morebitne intervencije na pacientu, kakor tudi za
izdelavo strokovnega izvida.
2. Preiskave se bodo izvajale na lokaciji
Splošne bolnišnice ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290
Šempeter pri Gorici.
3. Ponudnik se mora obvezati, da bo preiskave opravljal v skupinah od 15 do 20 pacientov na dan, praviloma ob sobotah.

4. Ponudbena cena mora zajemati vse
stroške in dajatve fco. Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri
Gorici.
Druge zahteve: ponudnik soglaša, da
lahko naročnik v primeru, če bi na trgu nastale razmere, ki bi lahko bistveno vplivale
na predmet pogodbe in jih naročnik ni mogel
predvideti pri sklepanju pogodbe, enostransko spremeni ali razveže pogodbo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%,
ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne podpiše pogodbe;
– če izbrani ponudnik v zahtevanem
času ne predloži zahtevanega zavarovanja
za dobro izvedbo posla;
– če se izbrani ponudnik v osmih dneh
ne odzove na poziv za sklenitev pogodbe, ki
je vsebovan v odločitvi o izbiri ponudnika.
Bančna garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 3 mesece od roka za
oddajo ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral hkrati z vsemi podpisanimi
izvodi pogodbe v desetih dneh po podpisu
pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe
izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo
posla v višini 10% od okvirne pogodbene
vrednosti, ki jo bo naročnik unovčil v naslednjih primerih:
– če se bo izkazalo, da storitev ni opravljena v skladu s pogodbo ali zahtevami razpisne dokumentacije;
– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi
kršitev s strani izvajalca;
– če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.
Predložitev bančne garancije je pogoj
za veljavnost pogodbe. Bančna garancija
za dobro izvedbo posla mora veljati do zaključka izvedbe predmeta javnega naročila
plus en dan.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo storitve, ki so predmet javnega naročila,
plačeval mesečno, in sicer v 30 dneh od
izstavitve računa za pretekli mesec, ki ga
bo izvajalec izstavil do 8. dne v tekočem
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:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti
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Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z
veljavnimi predpisi in navodili ponudnikom.
Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih
podatkov ter netočnih ali nepopolnih podatkov v bistvenih elementih.
2. Iz ponudbene dokumentacije (izpisek
iz sodnega oziroma davčnega registra – priloga 1) mora biti razvidna registracija za razpisano dejavnost; ponudnik ima dovoljenje
za razpisano dejavnost (dovoljenje – priloga
2), če ga ponudnik potrebuje za opravljanje
dejavnosti. Če ponudnik ne bo predložil dovoljenja, bo naročnik štel, da ga glede na
veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti ne potrebuje.
3. Iz ponudbene dokumentacije (potrdilo
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
– priloga 3) mora biti razvidno, da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega
naročila delavci, ki so registrirani zastopniki
ponudnika, niso bili obsojeni zaradi kaznivih
dejanj v zvezi s poslovanjem.
4. Izkazana zanesljivost pri poslovanju
(ni uveljavljenih jamstev in pravd v letih
2000 do vključno 2005, ki bi kazale na nezanesljivost poslovanja s področja predmeta
javnega naročila, dosedanje slabe izkušnje
naročnika pri poslovanju s ponudnikom s
področja predmeta javnega naročila, ki so
imele za posledico prekinitev pogodb s področja predmeta javnega naročila, uveljavitev jamstev ali pogodbene kazni – razvidno
iz obrazca prijava).
5. Ponudniku ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila, ponudnik
ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega
dejanja podkupovanja oziroma ni bil obsojen za to kaznivo dejanje (razvidno iz potrdil
Ministrstva za pravosodje ter lastne izjave
– prilogi 4 in 5).
6. Izkazano izpolnjevanje zahtevanih pogojev (razvidno iz predloženih lastnih izjav
- prilogi 6, 7).
B) Na področju referenc:
1. Ponudnik ima vsaj eno potrjeno referenco o izvajanju razpisanih storitev v Republiki Sloveniji ali v EU (kar je razvidno iz
obrazca prijava – reference).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra) (priloga št. 1), ki odraža
zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik mora predložiti priglasitveni list DURS);
ter potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z njegovim poslovanjem, oziroma
mu ni bila izdana pravnomočna sodna od-

ponudbe: do zaključka izvedbe javnega naročila (do 31. 12. 2005).
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 5. 2005
ob 12.15; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica

ločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila (zahtevek za pridobitev potrdila je
dostopen v elektronski obliki na spletni strani
ministrstva za pravosodje: www.gov.si/mp/ v
rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in
navodila – potrdilo iz kazenske evidence
za pravne osebe – oziroma za ﬁzične, če je
ponudnik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
z naslednjo vsebino (priloga št. 5): »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
bi bilo povezano z našim poslovanjem, in
nam ni bila izdana pravnomočna sodna ali
upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila. Izjavljamo tudi, da nismo
v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili
obsojeni za to kaznivo dejanje.«;
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, s katero ponudnik zagotavlja, da
bo razpisane storitve opravljal skladno z bistvenimi in drugimi zahtevami naročnika,
določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo (priloga št. 6): »Pod
kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo razpisane storitve opravljali
skladno z bistvenimi in drugimi zahtevami
naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (priloga št. 7),
če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji ali
podizvajalci, potem mu te priloge ni treba
predložiti.
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik,
velja, da mora predložiti primerne dokumente
tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji
ponudnik mora predložiti dokazila v skladu
z Navodilom o seznamu organov tujih držav,
pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v postopku
oddaje javnih naročil, in o načinu preveritve
teh listin (Uradni list RS, št. 13, z dne 28. 2.
2001). Če ni drugače določeno, zadoščajo
kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 5. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 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
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Št. 413-01-33/2005
Ob-10118/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Branko Malek, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-10,
02/88-121-46, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-10,
02/88-121-46, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/ (povezave - razpisi).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-33/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema prizidka Osnovne šole Šmartno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šmartno pri Slovenj
Gradcu.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: oprema
prostorov prizidka Osnovne šole Šmartno
(učilnice, knjižnica, telovadnica itd.).
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 6. 2005/ in/ali konec
27. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 300.000 SIT,
– trasirana in akceptirana menica za dobro izvedbo posla 5% od pogodbene vrednosti,
– trasirana in akceptirana menica za odpravo napak v garancijskem roku 5% od
obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
s pogodbo in razpisno dokumentacijo, plačilo 60 dni od izstavitve začasnih situacij.

Stran

2828 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu - izpisek iz sodne ali druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti – obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– reference iz zadnjih petih let za izdelavo primerljive opreme,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena 80%
2. reference 20%.
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 13. 5. 2005.
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletnih straneh občine.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2005 do 13.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 9. uri, Mestna občina Slovenj Gradec,
sejna soba.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-10129/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Hrastnik, kontaktna oseba: Tomaž Si-
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hur, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-350, faks 03/56-44-041,
elektronska pošta: obcinahrastnik@hrastnik.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Hrastnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 15. maj – 25. november 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 5. 2005 in/ali konec
25. 11. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10% od ponudbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od dneva potrditve.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
1. reference/izkušnje,
2. usposobljenost,
3. garancijo,
4. rok plačila.
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 5. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki so oddali ponudbo v zahtevanem roku.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2005
ob 11. uri; Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, sejna soba, 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2005.
Občina Hrastnik
Ob-10147/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Vrhnika, kontaktna oseba: Simon Seljak,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, Slovenija,
tel. 01/755-54-10, faks 01/755-31-03, elektronska pošta: splosne.obcina@vrhnika.si,
internetni naslov: www.vrhnika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
I A.
Kategorija storitve: 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 2/02-083-04-1/2005JN-60.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava za tisk in tiskanje mesečnega
glasila Naš časopis.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Občina Vrhnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. sklop: priprava za tisk,
II. sklop: tiskanje.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005 in/ali konec
30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti, izjava banke,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prejemu posameznega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence – kopijo registracije podjetja, ki izkazuje zadnje pravno – relevantno stanje:
za pravne osebe redni izpis iz sodnega registra, za samostojne podjetnike posameznike, ki niso vpisani v sodni register pa priglasitveni list davčnega organa (potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni glede na datum
odpiranja ponudb);
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– izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence – kopijo odločbe, dovoljenja pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, če je dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom
oziroma potrdilo, ki ga izda pristojni organ,
ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene dejavnosti, če je dovoljenje
zahtevano s posebnim zakonom (potrdilo ne
sme biti starejše od 30 dni glede na datum
odpiranja ponudb);
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco zaradi storitve kaznivega dejanja
v zvezi s podkupovanjem (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni glede na datum odpiranja ponudb).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali postopek likvidacije, ali da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. Za ponudnika, ki ni vpisan v
register pri sodišču zadošča potrdilo o tem,
da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki jo
izda pristojni davčni urad; (potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni glede na datum odpiranja ponudb);
– ponudnik pravna oseba predloži obrazec BON-1/P in obrazec BON-2, izpolnjena
in potrjena s strani Agencije za javnopravne evidence in storitve (AJPES); ponudnik samostojni podjetnik predloži obrazec
BON-1/SP, izpolnjen in potrjen s strani AJPES, ter potrdilo poslovne banke o stanju
na transakcijskem računu, ki dokazuje, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih do dneva
sestave dokumenta ni imel blokiranega računa (dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni glede na datum odpiranja ponudb);
– da nudi 30 dnevni plačilni rok;
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ponudbene vrednosti, ki mora
veljati do poteka veljavnosti ponudbe; podpisana izjava banke, da za dobro kvaliteto
in izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbenem roku, nudi bančno garancijo v višini
10% pogodbene vrednosti, ki mora veljati
30 dni od datuma dokončanja del in jo bo
priložil v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe v
primeru, če bo izbran za izvajalca.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi;
– izjava o zagotavljanju roka izvedbe;
– reference.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena ali:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila
– cena – 60 točk,
– rok izvedbe – 30 točk,
– reference – 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/02-083-04-1/2005JN-60.

so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet naročila, in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo. Pri
naročilu je dovoljena skupna ponudba več
pogodbenih partnerjev ter ponudba s podizvajalci. Ponudniki morajo ponuditi storitve,
ki so predmet naročila, v celoti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o veljavni registraciji ponudnika
za opravljanje dejavnosti predmeta naročila,
ki ne sme biti starejše od 60 dni od datuma oddaje ponudbe – izpisek iz sodnega
registra, ki mora odražati zadnje stanje ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
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. celovitost ponudbe,
2. ocena ustreznosti elementov podpore
trženjskim aktivnostim,
3. dodatne ugodnosti,
4. agencijska provizija,
5. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
KAD/JNVV-1/2005-2.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 20. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 5. 2005, do 14.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 12. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 9. uri, Ljubljana, sedež naročnika.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Kapitalska družba, d.d.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2005.
Cena: 2.500 SIT.
Pogoji in način plačila: z virmanom na
TRR 01340-0100001093 – za razpisno –
Naš časopis.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 5. 2005 do
12. ure.
Ponudba mora biti pravilno označena z
napisom "Ne odpiraj, ponudba, priprava za
tisk in tiskanje mesečnika Naš časopis" z
naslovom ponudnika na hrbtni strani.
Ponudbe morajo do navedenega roka
prispeti na naslov s priporočeno pošto ali
biti osebno vročene.
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: pooblaščene osebe
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 13. uri, Občina Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, 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: na podlagi
2. točke 97 člena Zakona o javnih naročilih
lahko naročnik odda javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave
po preteku sklenjene pogodbe še za eno
leto.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Občina Vrhnika
Ob-10343/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kapitalska družba, d.d., kontaktna oseba:
mag. Zoran Perše, Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-700,
faks 01/47-46-747, elektronska pošta:
jnvv.kad@kapitalska-druzba.si, internetni
naslov: http://www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 13.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje trženjskih aktivnosti za potrebe
Kapitalske družbe, d.d. in pokojninskih
skladov, ki jih upravlja, v letu 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 25,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2005.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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Ob-10347/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo
Kranj, kontaktna oseba: Roman Potočnik,
Kidričeva 38a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-28-45, faks 04/208-28-51, elektronska pošta: mihela.sifrer@bgp-kranj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
storitev pranja perila.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1 JN/2005 – perilo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pranja perila za dveletno obdobje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: BGP Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
60-dnevni plačilni rok od datuma izdaje računa. Izvajalec bo račune za opravljene storitve izstavljal mesečno do 5. dne v mescu
za pretekli mesec.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju v
zvezi s podkupovanjem, potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih, potrdilo sodišča, da ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, in vse drugo 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 podatki 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, seznam tehnične opreme,
seznam kadrov in vse ostale zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila:
– cena za enoletno obdobje,
– plačilni pogoji,
– reference.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče brezplačno do: 4. 5.
2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 5. 5. 2005 do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega 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: 6. 5. 2005
ob 14. uri; sejna soba BGP Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: javno naročilo
se oddaja za obdobje dveh let.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Št. 181/05
Ob-10348/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
kontaktna oseba: Albin Apotekar, inž. les.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/78-00-106, faks 03/78-00-200, elektronska pošta: albin.apotekar@pb-vojnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti
dokumentacijo: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik, kontaktni osebi: Magda
Novak in Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni
zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,
tajništvo uprave, kontaktni osebi: Magda
Novak in Mira Mastnak, Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, Slovenija, tel. 03/78-00-182,
faks 03/78-00-200, elektronska pošta:
uprava@pb-vojnik.si.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
ZJN-1; Priloga I A – storitve, št. kategorije: 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradbena, obrtniška in inštalacijska vzdrževalna dela:
1. sklop: slikopleskarstvo,
2. sklop: zidarstvo – keramičarstvo,
3. sklop: elektoinštalaterstvo,
4. sklop: talne obloge – tapetništvo,
5. sklop: steklarstvo,
6. sklop: inštalaterstvo – ključavničarstvo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik, Celjska cesta 37, Vojnik in Delovna
enota Ravne, Ravne 18/a, Šoštanj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga 1 A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: slikopleskarstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga I A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: zidarstvo – keramičarstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.

Sklop št. 3
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga 1 A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: elektroinštalaterstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga I A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: talne obloge – tapetništvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga 1 A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: steklarstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
1.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): ZJN-1, Priloga I A – storitve, št. kategorije: 1.
2) Kratek opis: inštalaterstvo – ključavničarstvo.
3) Obseg ali količina: navedena v razpisni dokumentaciji.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vrsta
in obseg storitev za posamezni sklop, navedena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 6. 2005 in/ali konec
31. 5. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 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: kot ponudnik lahko na javnem razpisu konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba,
ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence oziroma potrdilo, da
ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti,
ki ga izda pristojni davčni urad (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali
druge ustrezne evidence;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco (potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek ka-
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terega 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 – izpisek iz sodne
ali druge enakovredne evidence (izpisek ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da ni kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco (potrdilo ne sme biti
starejše od 30 dni od datuma za oddajo
ponudbe);
– da ni dal zavajajoče podatke v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila – pisna izjava ponudnika;
– da sprejema razpisne pogoje – pisna
izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati – potrdilo,
ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj sedež (potrdilo
mora biti v originalu in ne starejše od 30 dni
od datuma za oddajo ponudbe);
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa – obrazec
BON – 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike,
ki ne predložijo obrazca BON-2); (dokaz ne
sme biti starejši od 30 dni od datuma za oddajo ponudbe);
– da nudi 60-dnevni plačilni rok – pisna
izjava ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da zagotavlja vse razpisane letne količine storitev iz sklopa na katerega se prijavlja – pisna izjava ponudnika;
– da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila, eno leto opravljal storitve
iz sklopa na katerega se prijavlja za vsaj en
javni zavod – izpolnjen obrazec za reference z dokazili;
– da je pravilno in pravočasno izpolnjeval
obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa
oziroma, da naročnik ni vlagal upravičenih
reklamacij glede kakovosti in nespoštovanja drugih določil pogodbe – pisna izjava
ponudnika;
– da ima redno zaposlene delavce (vsaj
enega) s primerno izobrazbeno strukturo in
strokovnim znanjem, ki bodo opravljali razpisane storitve – pisna izjava ponudnika;
– da zagotavlja ﬁksne cene storitev za
ves čas veljavnosti ponudbe – pisna izjava
ponudnika;
– da bo odzivni čas največ 2 uri – pisna izjava ponudnika (velja za 3., 5. in 6.
sklop);
– da bo izvajal storitve po potrebi 24 ur
na dan, vse dni v letu pod enakimi pogoji
– pisna izjava ponudnika (velja za 3., 5. in
6 sklop);
– da je usposobljen izvajati dela na področju inštalacij šibkega in jakega toka – pisna izjava ponudnika (velja za 3. sklop).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00103.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
avtocesta A5, Beltinci–Pince; pododsek
Beltinci–Lendava; razpis za izdelavo
PGD, PZI in PZR.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: avtocesta A5, Beltinci–Pince; pododsek Beltinci–Lendava.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.0.00-4.
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.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
– projekt PGD – 10 mesecev,
– projekt PZR – 2 meseca po izdelavi
PGD,
– projekt PZI – 4 mesece po izdelavi
PGD.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 19,800.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirane
bilance za preteklo leto oziroma fotokopijo
izkaza bilančnega dobička oziroma izgube
za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 20-21/05 z dne 4. 3. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00103.

ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 12.000 SIT z vključenim DDV.
Pogoji in način plačila: dvig razpisne
dokumentacije: po predhodni predložitvi
potrdila o plačilu razpisne dokumentacije,
faks 03/78-00-200. Prevzem razpisne dokumentacije vsak delovni dan med 8. in 13.
uro. Negotovinsko plačilo na TRR št. 01100
– 6030279349 pri UJP Žalec, s pripisom
za razpisno dokumentacijo »vzdrževalna
dela«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 31. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 10. uri; sejna soba uprave na naslovu:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik;
Celjska cesta 37, Vojnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ocenjena
vrednost javnega naročila (brez DDV):
25,000.000 SIT:
1. sklop: 15,000.000 SIT,
2. sklop: 3,500.000 SIT,
3. sklop: 2,000.000 SIT,
4. sklop: 1,000.000 SIT,
5. sklop: 1,500.000 SIT,
6. sklop: 2,000.000 SIT.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 110-1/05
Ob-10436/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 17. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-10437/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00144.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri
izgradnji AC Peračica–Podtabor, pododsek od km 3,112 do 4,032 z objektoma
Viadukt Lešnica in podvoz 3-1.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Peračica–Podtabor,
pododsek od km 3,112 do 4,032.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 432.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam zahtevnih objektov, na katerih
je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec zunanje kontrole kvalitete, v zadnjih treh letih;
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00144.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC

svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 5. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 5. 2005
ob 10. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-10438/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00143.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje zunanje kontrole kvalitete pri
izgradnji viadukta Dragučova 10-3, 6-7,
železniškega nadvoza 10-3, 4-8 in nadvoza Pekel 10-3, 4-7 na AC Pesnica–Slivnica pododsek AC Zrkovska c.–Pesnica
od km 10+847 do km 17+150.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Pesnica-Slivnica
pododsek AC Zrkovska c.–Pesnica od km
10+847 do km 17+150.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
743.23.0.00-9.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok dokončanja del je usklajen s
trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 569.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam zahtevnih objektov, na katerih
je ponudnik nastopal kot glavni izvajalec zunanje kontrole kvalitete, v zadnjih treh letih;
– seznam minimalne potrebne laboratorijske opreme, potrebne za izvedbo del po
pogodbi, in seznam ostale opreme;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00143.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 5. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.

za izdelavo celotne predmetne naloge 110
dni po veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 450.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najpomembnejših istovrstnih del, kot je predmet javnega naročila
(izdelava študije variant, gradbeno – tehničnega elaborata primerjalne študije, idejni
projekt ali projekt za pridobitev gradbenega
dovoljenja) za avtoceste, hitre ceste ali glavne ceste, v zadnjih 3 letih.
Seznam glavne izvajalčeve opreme
predlagane za izvedbo del po pogodbi.
Seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00069.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 18. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z
virmanom na TRR št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2005 do
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.

IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 5. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-10439/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
faks 01/300-99-37, elektronska pošta info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve:27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00069.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava gradbeno-tehničnega dela primerjalne študije variant za priključek Brezovica in izdelava končnega elaborata s
predlogom najprimernejše variante.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: priključek Brezovica.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: Predmetna naloga se bo izvajala
po fazah. Roki izdelave posameznih faz so
naslednji:
– priprava elaborata s predlogom vari-ant
za končno primerjavo študije (izris 1:5000,
situacija in vzdolžni proﬁl) 40 dni,
– izdelava končnega elaborata (po uskladitvi obsega variant s strani naročni-ka) 40
dni.
Ob upoštevanju 30 dni za uskladitev obsega variant s strani naročnika, je torej rok
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2005
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-10440/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Oto Rubinič,
univ. dipl. inž. grad., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-204,
faks 01/30-68-206, elektronska pošta:
oto.rubinic@dd-ceste.si, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV.
divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/300-99-37, elektronska pošta: info@dars.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjana Logar, Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.dd-ceste.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring, d.o.o., vložišče, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.dd-ceste.si.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
I.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
Kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00043.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava gradbeno-tehničnega dela študije
variant na avtocestnem odseku Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC odsek Draženci–mednarodni mejni prehod Gruškovje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.32.2.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo:
Predmetna naloga se bo izvajala po fazah. Roki izdelave posameznih faz so naslednji:
– priprava elaborata s predlogom vari-ant
za končno primerjavo študije (izris 1:5000,
situacija in vzdolžni proﬁl) 45 dni,
– izdelava končnega elaborata 30 dni
(po uskladitvi obsega variant s strani naročnika).
Ob upoštevanju 30 dni za uskladitev obsega variant s strani naročnika, je torej rok
za izdelavo celotne predmetne naloge 105
dni po veljavnosti pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
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tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 612.000 SIT in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz Javnih
sredstev Republike Slovenije. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu pogodbe kot
obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja 3 leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših istovrstnih
del, kot je predmet javnega naročila (izdelava študije variant, gradbeno-tehničnega
elaborata primerjalne študije, idejni projekt
ali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja) za avtoceste, hitre ceste ali glavne
ceste, v zadnjih 3 letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka. odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00043.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2005.
Cena: 7.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d., v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom "za razpisno
dokumentacijo".
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 19. 5. 2005 ob
10.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2005
ob 11. uri, v prostorih DDC svetovanje inže-

niring, Družba za svetovanje in inženiring
d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba
1.18.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-10281/05
Popravek
V javnem razpisu za dobavo in zamenjavo strelovodne vrvi z OPGW kablom na
DV 110 kV Ljutomer – Lendava (JN objavljen Ur. l. RS, št. 26-28 z dne 18. 3. 2005;
Ob-7521/05) dajemo naslednje obvestilo:
Rok za oddajo ponudb je 22. 4. 2005 do
8. ure na naslovu naročnika v vložišče.
Javno odpiranje ponudb bo 22. 4. 2005
ob 9. uri na naslovu naročnika v dvorani v
2. nadstropju.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor
Št. 00235
Ob-10119/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Andrej Petrovčič, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Andrej.petrovcic@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.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.
Dvig dokumentacije po predhodni telefonski najavi.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/37/2005/UD-SPSZ.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vozil in njihovo vzdrževanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
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: dobava
6 vozil ter njihovo vzdrževanje.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek april 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,500.000
SIT.
V roku 10 dni po sklenitvi pogodbe mora
ponudnik predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in
sicer v višini 10% od skupne pogodbene
vrednosti.
Ob primopredaji vozil mora izvajalec izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% od
vrednosti vseh dobavljenih vozil.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov: v primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še:
– pravni akt o skupni izvedbi naročila, v
primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti naloge in odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe
naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila:
– ponudba mora vsebovati vsa dokazila
glede usposobljenosti in sposobnosti, navedena zgoraj v točki 4. poglavja: »sestavni deli razpisne dokumentacije – pogoji za
udeležbo« za vsakega partnerja v združenem podjetju posebej;
– v slučaju uspešnosti ponudbe skupine
ponudnikov mora biti pogodba podpisana na
način, ki pravno obvezuje vse partnerje;
– enega od partnerjev se v aktu o skupni
izvedbi naročila imenuje za nosilca del;
– nosilec del mora biti pooblaščen za:
prevzem in prenos navodil za in v imenu
vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo
izvajanja del po pogodbi vključno s plačili;
– kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega
med partnerji združenega podjetja mora biti
predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
4.3.1. registracijo podjetja ali 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);
4.3.2. potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek (podjetja predložijo
potrdila sodišča);
4.3.3. potrdilo za ponudnikove vodstvene
delavce (to je statutarne – zakonite zastopnike), izdano s strani Ministrstva za pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, da v preteklih treh
letih pred začetkom naročila ponudnikovi
vodstveni delavci niso bili obsojeni zaradi
kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem;

IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: javno odpiranje ponudb bo 3. 5. 2005 ob 12. uri, Cesta
Ljubljanske brigade 11, 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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Geoplin plinovod d.o.o. Ljubljana

4.3.4. potrdilo ponudnika, izdano s strani
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 oziroma
izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– podatke o ﬁnančnem stanju podjetja;
ponudnik mora biti ﬁnančno in poslovno
sposoben; ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v poslovnem letu 2003 in
ponudnik ni imel v preteklih treh mesecih do
vštevši dneva izdaje ustreznega bonitetnega obrazca oziroma potrdila blokiran transakcijski račun oziroma negativno povprečno
stanje sredstev v preteklem mesecu, brez
odobrenega okvirnega kredita za pokrivanje
negativnega stanja na TRR;
– BON-1/P in BON-2 s podatki in kazalniki za leto 2003;
– samostojni podjetniki predložijo davčno napoved za leto 2003, potrjeno s strani
pristojne izpostave DURS,
– ponudnik mora predložiti potrdilo o
solventnosti s strani poslovne(-ih) bank(e),
kjer ima odprte transakcijske račune (potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu
za zadnje tri obračunsko zaključene mesece
pred odpiranjem ponudb);
– potrdilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonom, ki ga izda pristojni organ (Ministrstvo
za ﬁnance, Davčni urad RS; Ministrstvo za
ﬁnance, Carinska uprava RS);
– tuji ponudniki predložijo zgoraj zahtevana tovrstna ustrezna dokazila pristojnih
institucij. V primeru, da država tega ponudnika ne izdaja tovrstnih dokazil, ponudnik
predloži lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. reference,
3. servisna mreža,
4. varnost,
5. spl. garancijska doba brez omejitev
km,
6. dobavni rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: *P/JN/37/2005/UDSPSZ.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 4. 2005 do
12. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 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.
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Blago in storitve
Št. 00613
Ob-10263/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Bojan Kranjec, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Bojan.kranjec@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.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 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/35/2005/TS-SG.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža notranje opreme za
poslovni paviljon in metroservisni objekt
v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža pisarniške opreme, opreme po
naročilu (notranje opreme) za poslovni paviljon in metroservisni objekt v Ljubljani.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek maj 2005 in konec junij
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
v drugi fazi postopka bo moral ponudnik
predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti z
rokom veljavnosti najmanj 90 dni od dneva
odpiranja ponudb. Po sklenitvi pogodbe bo
moral izbrani ponudnik predložiti bančno
garancijo za dobro izvedbo posla in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku – obe v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku 30 dni po prejemu in potrditvi
posameznega računa, in sicer na naslednji
način: 50% virmansko nakazilo in 50% z verižno kompenzacijo v plačilnem roku.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003 ali
2004 mora biti večji kot 200,000.000 SIT;
– ponudnik mora predložiti izjavo, da je v
letu 2004 posloval uspešno;
– ponudnik mora imeti v zadnjih 2 letih
realizirani vsaj dve izvedbi dobave in montaže pisarniške tipske in vgrajene notranje
opreme v vrednosti nad 20,000.000 SIT;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenih vsaj
5 kvaliﬁciranih delavcev z najmanj 2 letnimi izkušnjami pri opremljanju poslovnih
prostorov;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenega vsaj
1 odgovornega vodjo del z najmanj 2 letnimi izkušnjami pri opremljanju poslovnih
prostorov, z najmanj 5. stopnjo izobrazbe
tehnične smeri;
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dela montaže tipske opreme, opreme po
naročilu in ostale opreme izvajal v istočasno
z več delovnimi ekipami in jih zaključil po
terminskem planu, ki ga bo sestavil in priložil k ponudbi;
– kolikor ponudnik sodeluje s podizvajalci mora za podizvajalce predložiti dokazila
da izpolnjuje pogoje iz tretje, pete in šeste
alinee te točke;
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
celotno investicijo dokončal najkasneje do
30. 6. 2005, vključno s predajo potrebne
dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
I. faza:
1. reference,
2. število sklenjenih pogodb;
II. faza:
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1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijski rok.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/35/2005/TSSG.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 4. 2005 do
12. ure.
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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: 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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
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: 8. 4. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana

Gradnje
Št. 31
Ob-10152/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje toplotna oskrba, d.o.o., Maribor, kontaktna oseba: Marko Hegedič, Jadranska cesta 28, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 300-88-00, faks 332-17-11, elektronska
pošta: info@jptom.si, internetni naslov:
www.jptom.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.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija vročevoda DN 350.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: TOM, d.o.o., Jadranska
cesta 28, 2000 Maribor.
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.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: konec 31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– izjava o predložitvi garancije za dobro
izvedbo posla,
– izjava o predložitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: kot je nevedeno 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: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot je navedeno
v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot je 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.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 90 točk,
2. reference 8 točk,
3. garancija 2 točki.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV.
Valuta
pred
prevzemom:
pogoji in način plačila: transakcijski račun
03132-1000002960, odprt pri SKB banki
d.d. PE Maribor. Razpisno dokumentacijo je
možno posredovati po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih
o naslovu in davčni številki ponudnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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: s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2005
ob 11. uri, TOM d.o.o., Jadranska cesta 28,
Maribor, sejna soba, II. 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.4) Dodatne informacije: Mitja Dolinšek,
02/300-88-63, mdolinsek@jptom.si, Marko
Hegedič, 02/300-88-39, mhegedic@jptom.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Javno podjetje
Toplotna oskrba d.o.o., Maribor
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Št.

Št. 102/1598/2005
Ob-10410/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Hailu Kiﬂe, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
kontaktni osebi: Katarina Krepﬂ in Milena Trifunovič, od 10. do 14. ure, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
++386/1/474-25-53,
++386/1/474-25-11,
faks ++386/1/474-25-02.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.1) 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: 70/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba elektromontažnih del na DV 110 kV
Trbovlje–Beričevo II in montaža medfaznih distančnikov na DV 110 kV Kleče–
Okroglo I, DV 110 kV Kleče–Škofja Loka
in DV 110 kV Škofja Loka-Okroglo: sklop
A: izvedba elektromontažnih del, sklop
B: montaža medfaznih distančnikov.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: avansa ni, plačilni rok je 60 dni
od dneva izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v primeru skupnega nastopanja večih ponudnikov bo naročnik z
izbrano skupino ponudnikov sklenil pogodbo, v tem primeru mora biti v ponudbeni dokumentaciji predložena pogodba o skupni
izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.4) Drugi podatki: ogled trase je za
ponudnike in njihove podizvajalce obvezen.
Ogled bo 26. 4. 2005, zborno mesto je RTP
Beričevo, ob 10. uri.

II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 12/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja elektrokabelske kanalizacije
po Ižanski cesti med Dolenjsko cesto in
Hladnikovo ulico v Ljubljani.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: razvidno iz popisa del v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: predvideni rok začetka del je mesec junij 2005 in/ali konec v 3 mesecih po
podpisu pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT,
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samostojni podjetnik priglasitveni list DURS-a, oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje;
kolikor je ponudnik nastopa s podizvajalcem, se takšno dokazilo zahteva tudi zanj,
 pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
 dokazilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem, oziroma
so posledice sodbe že izbrisane, dokument
mora odražati zadnje stanje,
 pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
 pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
 pisna izjava ponudnika o 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, ki so v pristojnosti DURS-a, ne
starejše od 30 dni,
 BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, oziroma za ponudnika – podjetnika
potrdila poslovnih bank o njegovi solventnosti, ne starejša od 30 dni,
 garancijo za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT;
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti

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:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: sklep št. 70/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 12. 5. 2005.
Cena: 40.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega naročila na TRR
št. 02924-0017900956, sklic št. 70/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 5. 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: 13. 5. 2005
ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, IV. nadstropje, dvorana D.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 847/05
Ob-10434/05
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: Mirko Koren, dipl. inž. grad.
– tehnično področje in Irena Homovc Gačnik
– splošno področje, 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/VI. nadstropje, soba št. 16,
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba s kakršnimi koli načini gradnje ali
gradbenih dejavnosti iz priloge XI.
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(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisno izjavo ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% končne pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– tehnično ponudbo, izdelano v sladu z
razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama,
 pisno izjavo ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. točke 23. člena ZJN-1.
III.2.1.4) Drugi podatki:
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– potrjen vzorec pogodbe.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
 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: da.
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. skupna ponudbena vrednost (85%
delež),
2. potrjene reference (10% delež),
3. certiﬁkat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika (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 12/04.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 9. maja 2005.
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-12-05, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. maj 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 6. septembra 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.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. maj 2005
ob 13. uri; v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene so
v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke,
ki bodo naročniku posredovani do 4. maja
2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. april 2005.
Elektro Ljubljana,
Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d.

Storitve
Št. 00289
Ob-10120/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Polde Lovšin, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/582-07-00, faks 01/582-07-01, elektronska pošta: Polde.Lovsin@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/36/2005/TS-SV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja storitev in dobave blaga za izvedbo daljinskega nadzora delovanja katodne zaščite.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: celotno plinovodno omrežje na področju RS.
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: oddaja
storitev in dobave blaga za izvedbo daljinskega nadzora delovanja katodne zaščite.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek junij 2005 in konec septembra 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku 30 dni po prejemu in potrditvi
posameznega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno

dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 50,000.000 SIT;
– izjava ponudnika, da v letu 2004 in v
vseh mesecih 2005 pred oddajo ponudbe
ni posloval z izgubo;
– bančna garancija za resnost ponudbe
in bančna garancijo za dobro izvedbo del.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
2 delavca kot vodje projektov, ki imajo najmanj srednješolsko stopnjo izobrazbe tehnične smeri.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj 3
delavce tehnike – monterje, ki imajo najmanj
poklicno stopnjo izobrazbe tehnične smeri.
Vsaj en tehnik – monter mora biti usposobljen za delo na napravah v Ex izvedbi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja v zadnjih petih letih vsaj
dva realizirana projekta iz področja daljinskega nadzora delovanja katodne zaščite.
Ponudnik mora imeti najmanj 3 potrjene
reference iz področja, ki je predmet tega
razpisa in se nanašajo izključno na plinsko
področje;
– ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih vsaj 10 realiziranih projektov iz področja
katodne zaščite;
– ponudnik mora imeti organizirano lastno servisno službo za vzdrževanje in odpravljanje napak na opremi daljinskega nadzora delovanja katodne zaščite.
3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
2. faza –sklenitev okvirnega sporazuma:
1. cena,
2. reference,
3. rok izvedbe.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/36/2005/
TS-SV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 4. 2005 do
14. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 do 14.
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.
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Št.

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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: 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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljana

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.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: 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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana

Ob-10132/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Tomaž Petriček, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-700, faks 01/58-20-701, elektronska pošta: Tomaz.petricek@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/27/2005/TS-RS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja storitev izdelave strokovnih podlag državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod R45 Novo mesto–Bela
krajina.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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: oddaja
storitve izdelave strokovnih podlag državnega lokacijskega načrta (idejne zasnove, idejni projekt, okoljsko poročilo, poročilo o vplivih na okolje, geodetski načrt) za prenosni
plinovod R45 Novo mesto–Bela krajina.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek maj 2005 in konec december 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku 30 dni po prejemu in potrditvi
posameznega računa, in sicer na naslednji
način: 50% virmansko nakazilo in 50% z verižno kompenzacijo v plačilnem roku.

III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 500,000.000 SIT;
– ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja, v zadnjih 7 letih izdelana vsaj 2 projekta s področja zemeljskega
plina, pri čemer se morata ta dva projekta
nanašati na projektiranje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 bari;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj 3
projektante strojnih inštalacij, z izobrazbo
univerzitetni diplomirani inženir strojništva;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlene vsaj 3
gradbene projektante, z izobrazbo univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva;
– vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo z opravljenim
strokovnim izpitom in 10-letnimi izkušnjami
pri podobnih projektih, in to najmanj 5 let kot
vodja projekta, ki je pri ponudniku v rednem
delovnem razmerju, s polnim delovnim časom in za nedoločen čas.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
1. cena,
2. rok izdelave,
3. število izdelanih projektov na področju
zemeljskega plina pri projektiranju plinovodnih objektov z delovnim tlakom nad 16 bari,
v zadnjih 7 letih.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/27/2005/TSRS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 do 10.
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.

Stran

Ob-10133/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Tomaž Petriček, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-700, faks 01/58-20-701, elektronska pošta: Tomaz.petricek@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.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 12.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/28/2005/TS-RS.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: oddaja storitev izdelave prostorske
dokumentacije državnega lokacijskega
načrta za prenosni plinovod R45 Novo
mesto–Bela krajina po omejenem postopku.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava prostorske dokumentacije državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod R45
Novo mesto–Bela krajina.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek maj 2005 in konec december 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku 30 dni po prejemu in potrditvi
posameznega računa, in sicer na naslednji
način: 50% virmansko nakazilo in 50% z verižno kompenzacijo v plačilnem roku.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 75,000.000 SIT;
– ponudnik mora imeti za dela, ki so
predmet naročanja, v zadnjih 5 letih izdelana vsaj 2 državna lokacijska načrta;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenih vsaj
5 oseb;
– vodja projekta mora biti oseba z univerzitetno visokošolsko izobrazbo ustrezne
smeri s 5-letnimi izkušnjami pri podobnih
projektih in z izkušnjami pri vodenju najmanj 1 postopka izdelave DLN ter mora
izpolnjevati z ZGO-1 predpisane pogoje za
odgovornega projektanta.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
1. cena,
2. rok izdelave,
3. število izdelanih državnih lokacijskih
načrtov v zadnjih 7 letih.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/28/2005/TSRS.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 do 10. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: Ljubljana.
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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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana
Št. 00804
Ob-10430/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Dušan Malis, Cesta Ljubljanske
brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-20-700, faks 01/58-20-701, elektronska pošta: Dusan.malis@geoplin-plinovodi.si, internetni naslov: www.geoplin-plinovodi.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 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: P/JN/38/2005/TS-ST.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja storitev in dobavo blaga za sistem balansiranja notranje kapacitete
plinovodov na glavni merilni regulacijski
postaji Vodice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Slovenija, Vodice pri
Ljubljani.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
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: oddaja
storitve in dobave blaga za sistem balansiranja notranje kapacitete plinovodov na
glavni merilni regulacijski postaji Vodice.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: začetek maj 2005 in konec december 2005.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: naročnik bo račune plačal izvajalcu v roku 30 dni po prejemu in potrditvi
posameznega računa.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež;
– ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila;
– ponudnik ne sme biti v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem;

– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja. Poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne in kadrovske sposobnosti in tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– letni prihodek ponudnika v letu 2003
mora biti večji kot 500,000.000 SIT;
– izjava ponudnika, da v letu 2004 in v
vseh mesecih 2005 pred oddajo ponudbe
ni posloval z izgubo;
– izjava ponudnika, da ne bo zahteval
predplačila;
– bančna garancija za resnost ponudbe
in bančna garancija za dobro izvedbo del;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom najmanj 1 leto
zaposlenih najmanj 8 delavcev, ki imajo najmanj visokošolsko stopnjo izobrazbe tehnične smeri;
– ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
delavca, ki imata univerzitetno stopnjo izobrazbe tehnične smeri;
– ponudnik mora imeti za nedoločen
čas s polnim delovnim časom zaposlenega
najmanj 1 delavca z najmanj univerzitetno
stopnjo izobrazbe tehnične smeri z 10-letno
delovno dobo in najmanj 5-letnimi izkušnjami kot vodja projekta na delih, ki so predmet
razpisa.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora navesti število do sedaj sklenjenih pogodb o izvajanju del, ki so
predmet razpisa, vendar se ne nanašajo na
plinsko področje, v zadnjih 3 letih;
– ponudnik mora imeti najmanj 2 potrjeni referenci iz področja, ki je predmet tega
razpisa in se nanašajo izključno na plinsko
področje;
– ponudnik mora biti ali proizvajalec nadzorne opreme ali pooblaščeni zastopnik proizvajalca;
– ponudnik mora imeti izdelano in preverjeno aplikacijo za zagotavljanje dvosmernih nadzornih pretokov med magistralnimi
plinovodi, ki zagotavlja stabilno delovanje
plinovodnega sistema;
– kolikor naročnik ni sposoben z lastnim
kadrom vzdrževati opremo in opravljati intervencijske posege na opremi v primeru
okvar, mora dobavitelj imeti organizirano
lastno servisno službo, ki je sposobna vzdrževati opremo v Sloveniji;
– če ponudnik nima lastne servisne in
intervencijske službe naročnik pa ni usposobljen za vzdrževanje in intervencijske posege na ponujeni opremi, mora ponudnik kriti
stroške naročnika za usposobitev delavcev
naročnika za delo;
– naročnik že ima na ostalih svojih objektih svoj sistem SCADA, proizvajalca Willovgen SCADA syslink. Ponudnik mora ponuditi opremo, ki je kompatibilna z obstoječim
sistemom SCADA.
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: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
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V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
1. faza – ugotavljanje sposobnosti:
1. reference,
2. število sklenjenih pogodb,
3. število zaposlenih z visokošolsko stopnjo izobrazbe tehnične smeri,
4. število zaposlenih z univerzitetno izobrazbo tehnične smeri;
2. faza – sklenitev okvirnega sporazuma:
1. cena,
2. lastni servis za ponujeno opremo,
3. dobavni rok,
4. garancijski rok.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: P/JN/38/2005/TSST.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 25. 4. 2005 do
10. ure.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2005 do 10. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: datum in uro
bo določil naročnik v pozivu za predložitev
ponudb.
Kraj: 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 potrebno:
ni dodatno javno naročilo.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Geoplin plinovodi d.o.o. Ljubljana

Javni razpis za javna
naročila, ki jih bo
oddal koncesionar
Ob-10344/05
I.1) Uradno ime in naslov koncesionarja:
Občina Sežana, kontaktna oseba: Uroš Colja, Partizanska c. 4., 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-01-16, faks 05/731-01-23,
elektronska pošta: uros.colja@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, kontaktna oseba: sprejemna pisarna
– Nika Korošec, Partizanska cesta št. 4,
6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/731-01-00,
faks 05/731-01-23, elektronska pošta: obcina@sezana.si.

II.1.1) Vrsta javnega naročila: izvedba.
II.1.2) Oznaka javnega naročila, ko ga je
določil koncesionar: podelitev koncesije po
odprtem postopku ZJN in po Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sežana
(Ur. l. RS, št. 73/98) za Urejanje in vzdrževanje občinskih cest v Občini Sežana.
II.1.3) Opis: podelitev koncesije za
opravljanje javne službe rednega vzdrževanja na kategoriziranih občinskih javnih
cestah, določenih v Odloku o kategorizaciji
občinskih cest v Občini Sežana (Ur. l. RS,
št. 9/01), razen za lokalne krajevne ceste
v mestu Sežana, ki so navedene v 5. členu
odloka.
II.1.4) Lokacija ali mesto gradnje: dela
so predvidena na celotnem območju Občine Sežana.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vzdrževanje in urejanje se izvaja na sledečih
občinskih cestah:
– lokalne ceste – 65,202 km,
– javne poti – dovozne poti do vasi –
20,505 km,
– vozne poti po vaseh – 99,788 km.
Skupaj – 185,495 km.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 64 mesecev od podpisa pogodbe,
začetek 10. 4. 2005, konec 1. 8. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2,000.000 SIT z veljavnostjo 45 dni
od dneva odpiranja ponudb,
– izjava ponudnika, da bo v roku 30 dni
po podpisu pogodbe predložil dve bianco
menici v vrednosti 5,000.000 SIT naročniku za dobro izvedbo del ali za povzročeno
škodo.
III.2.1) Ekonomski in tehnični standardi,
ki se zahtevajo od ponudnika:
– registracija,
– odločba za opravljanje dejavnosti,
– potrdilo, da ni storil kaznivega dejanja
v zvezi s poslovanjem,
– potrdilo, da ni v stečajnem postopku,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih,
– potrdilo pooblaščenega revizorja,
– izjava ponudnika, da bo dejavnost izvajal po predpisih in standardih,
– izjava ponudnika, da omogoča naročniku nadzor nad opravljenimi deli,
– izjava ponudnika, da razpolaga z
ustreznim poslovnim prostorom na območju koncedenta ali da bo tega zagotovil v
mesecu dni po sklenitvi pogodbe,
– izpolnjen obrazec referenc,
– tehnična opremljenost,
– kadrovska strokovnost,
– terminski plan.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil koncesionar: 34401-9/2004.
IV.3.2) Skrajni rok za: sprejemanje ponudb (v primeru odprtega postopka): 17. 6.
2005.
IV.3.3) Odpošiljanje povabil k oddaji ponudbe izbranim kandidatom: 26. 4. 2005.
IV.3.4) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.5) Časovni okvir, v katerem mora
ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
do 2. 8. 2005 in/ali 45 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
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VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Občina Sežana

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Št. 091-3-97/04
Ob-10079/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza
v
Ljubljani,
Medicinska
fakulteta, kontaktna oseba: Andreja
Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/543-77-11, faks
+386/1/543-77-26,
elektronska
pošta:
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: kemikalije in laboratorijski material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 558 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 1: Mediline d.o.o., kontaktna oseba:
Nadja Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik,
Slovenija, tel. +386/1/830-80-40, faks
+386/1/830-80-70, elektronska pošta: info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,156.012 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 2: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja
Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-78-37, faks
+386/1/242-78-57,
elektronska
pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 366.520 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 3: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 505.064,80 SIT.

Stran

2842 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 4: Medias International d.o.o., kontaktna oseba: Diana Dimnik, Leskoškova
cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-23-00, faks +386/1/520-24-95,
elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,641.765,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 5: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00,
faks +386/1/470-99-72, elektronska pošta:
marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,281.924 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo, sklop 6: MIKRO + POLO d.o.o.,
kontaktna oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18,593.130,49 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 7: Adriamed d.o.o., kontaktna oseba:
Brigita Novak, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/436-01-42, faks
+386/1/436-36-50, elektronska pošta: brigita@adriamed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 183.050,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za
bakteriologijo, sklop 8: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,498.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 9: Medias International d.o.o., kontaktna oseba: Diana Dimnik, Leskoškova
cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-23-00, faks +386/1/520-24-95,
elektronska pošta: info@medias-int.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 185.645,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 10: Dipros d.o.o., kontaktna oseba:
Jarmila Melinec, Gorenjesavska c. 54, 4000
Kranj, Slovenija, tel. +386/4/231-42-42,
faks +386/4/231-42-40, elektronska pošta:
dipros@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,437.815,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 11: Kemomed d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. +386/4/201-50-50,
faks +386/4/201-50-55, elektronska pošta:
kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,774.389 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 12: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 458.760 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 13: Biomedis M.B. d.o.o., kontaktna
oseba: Tadej Jesenšek, Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/480-12-38,
faks +386/2/480-12-36, elektronska pošta:
tanja.topovsek@biomedis-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 501.984 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za
bakteriologijo, sklop 14: Maritim d.o.o.,
kontaktna oseba: Martina Udovič, Tacenska 20, 1210 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/512-83-20, faks +386/1/512-83-25,
elektronska pošta: info@maritim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,888.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 15: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja

Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-78-37, faks
+386/1/242-78-57,
elektronska
pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 30.404 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 16: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7.787,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 17: Medis d.o.o., kontaktna oseba:
Tone Strnad, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/589-69-00, faks
+386/1/589-69-91, elektronska pošta: medis@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 130.429,97 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 18: Biomedis M.B. d.o.o., kontaktna
oseba: Tadej Jesenšek, Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/480-12-38,
faks +386/2/480-12-36, elektronska pošta:
tanja.topovsek@biomedis-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,410.840 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 19: Remas d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Rednak, Koseška 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/581-92-04, faks
+386/1/581-92-32, elektronska pošta: remas@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,196.038 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 21: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 165.408 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za bakteriologijo, sklop
22: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja
Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija,
tel. +386/1/830-80-40, faks +386/1/830-80-70,
elektronska pošta: info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 675.406,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 23: Hermes Analitica d.o.o., kontaktna
oseba: Boris Zelenko, Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/519-47-50,
faks +386/1/519-32-85, elektronska pošta:
info@hermes-analitica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 361.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 24: Medis d.o.o., kontaktna oseba:
Tone Strnad, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/589-69-00, faks
+386/1/589-69-91, elektronska pošta: medis@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 107.750,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 25: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,935.971,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za bakteriologijo,
sklop 26: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja
Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-78-37, faks
+386/1/242-78-57,
elektronska
pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 200.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 1: Medis d.o.o., kontaktna oseba:
Tone Strnad, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-69-00, faks
+386/1/589-69-91, elektronska pošta: medis@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 184.562,90 SIT.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,058.734,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 8: Medis d.o.o., kontaktna oseba:
Tone Strnad, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-69-00, faks
+386/1/589-69-91, elektronska pošta: medis@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 534.614,05 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: kemikalije za
virologijo, sklop 9: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 322.790,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop
10: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba:
Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00,
faks +386/1/470-99-72, elektronska pošta:
marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,549.936,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: kemikalije za
virologijo, sklop 11: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče
96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,938.850 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop
12: Biomedis M.B. d.o.o., kontaktna oseba: Tadej Jesenšek, Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/480-12-38,
faks +386/2/480-12-36, elektronska pošta:
tanja.topovsek@biomedis-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7.225.978 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 13: Iris

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo,
sklop 2: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40, faks
+386/1/830-80-70, elektronska pošta: info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,036.205,73 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 3: Iris d.o.o., kontaktna oseba:
Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-78-37,
faks +386/1/242-78-57, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 206.760 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 4: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,149.407,73 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop
5: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna oseba:
Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000 Maribor,
Slovenija, tel. +386/2/614-33-00, faks
+386/2/614-33-20, elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,096.441,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 6: Iris d.o.o., kontaktna oseba:
Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-78-37,
faks +386/1/242-78-57, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,233.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop
7: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja
Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija,
tel. +386/1/830-80-40, faks +386/1/830-80-70,
elektronska pošta: info@mediline.si.
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d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/242-78-37, faks +386/1/242-78-57,
elektronska pošta: sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 71.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: kemikalije za
virologijo, sklop 14: Maritim d.o.o., kontaktna
oseba: Martina Udovič, Tacenska 20, 1210
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/512-83-20,
faks +386/1/512-83-25, elektronska pošta:
info@maritim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 15:
Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija
Koren, Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, faks
+386/1/470-99-72, elektronska pošta: marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,504.320 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 16:
Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija, tel.
+386/1/830-80-40, faks +386/1/830-80-70,
elektronska pošta: info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,151.519,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo,
sklop 19: Kemomed d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. +386/4/201-50-50, faks
+386/4/201-50-55, elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,497.659 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo,
sklop 20: Kemomed d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. +386/4/201-50-50, faks
+386/4/201-50-55, elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 808.801 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: kemikalije za
virologijo, sklop 21: Genos d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Hodnik, Trg OF 14, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/439-18-70,
faks +386/1/439-18-75, elektronska pošta:
info@genos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,022.630,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop
22: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-78-37, faks
+386/1/242-78-57,
elektronska
pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 445.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: kemikalije za
virologijo, sklop 23: Remas d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Rednak, Koseška 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/581-92-04,
faks +386/1/581-92-32, elektronska pošta:
remas@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,916.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo,
sklop 24: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 130.617,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo,
sklop 26: Kemomed d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. +386/4/201-50-50, faks
+386/4/201-50-55, elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,447.469 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 27:
Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja
Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija,
tel. +386/1/830-80-40, faks +386/1/830-80-70,
elektronska pošta: info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 381.752,30 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 28:
Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja
Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija,
tel. +386/1/830-80-40, faks +386/1/830-80-70,
elektronska pošta: info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,901.418,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 29: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,893.545,32 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo,
sklop 30: Adriamed d.o.o., kontaktna oseba:
Brigita Novak, Parmova 53, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/436-01-42, faks
+386/1/436-36-50, elektronska pošta: brigita@adriamed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,786.553,96 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo,
sklop 31: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,177.212,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za virologijo,
sklop 32: A-Ž Consulting d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Žlender, Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-18-84,
faks +386/1/230-19-85, elektronska pošta:
az.consulting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 298.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za virologijo, sklop 33:
Remas d.o.o., kontaktna oseba: Marjan
Rednak, Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/581-92-04, faks +386/1/581-92-32,
elektronska pošta: remas@siol.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.523.080 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 1: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja
Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-78-37, faks
+386/1/242-78-57,
elektronska
pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,967.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 2: Karanta Ljubljana d.o.o., kontaktna
oseba: Igor Fink, Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/280-07-00,
faks +386/1/280-07-28, elektronska pošta:
karanta.medicals@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 3: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 704.187,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 4: Medias International d.o.o., kontaktna oseba: Diana Dimnik, Leskoškova
cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-23-00, faks +386/1/520-24-95,
elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19,052.522,81 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 5: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00,
faks +386/1/470-99-72, elektronska pošta:
marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,049.061 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 6: Hermes Analitica d.o.o., kontaktna

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 12: Biomedis M.B. d.o.o., kontaktna
oseba: Tadej Jesenšek, Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/480-12-38,
faks +386/2/480-12-36, elektronska pošta:
tanja.topovsek@biomedis-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,117.196 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za
imunologijo, sklop 13: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 94.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za
imunologijo, sklop 14: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 531.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za
imunologijo, sklop 15: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 794.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za
imunologijo, sklop 16: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,327.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 17: Dipros d.o.o., kontaktna oseba:
Jarmila Melinec, Gorenjesavska c. 54, 4000
Kranj, Slovenija, tel. +386/4/231-42-42,
faks +386/4/231-42-40, elektronska pošta:
dipros@siol.net.

oseba: Boris Zelenko, Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/519-47-50,
faks +386/1/519-32-85, elektronska pošta:
info@hermes-analitica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,942.625 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za
imunologijo, sklop 7: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,520.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 8: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,069.344 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 9: Medis d.o.o., kontaktna oseba:
Tone Strnad, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-69-00, faks
+386/1/589-69-91, elektronska pošta: medis@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 326.240 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 10: Karanta Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Igor Fink, Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/280-07-00,
faks +386/1/280-07-28, elektronska pošta:
karanta.medicals@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 340.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 11: Genos d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Hodnik, Trg OF 14, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/439-18-70, faks
+386/1/439-18-75, elektronska pošta: info@genos.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 127.961,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 551.328 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za imunologijo, sklop 18:
Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja
Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija,
tel. +386/1/830-80-40, faks +386/1/830-80-70,
elektronska pošta: info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,065.540,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 19: Medias International d.o.o., kontaktna oseba: Diana Dimnik, Leskoškova
cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-23-00, faks +386/1/520-24-95,
elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 420.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 20: Mediline d.o.o., kontaktna oseba:
Nadja Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik,
Slovenija, tel. +386/1/830-80-40, faks
+386/1/830-80-70,
elektronska
pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,909.205,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 21: Biomedis M.B. d.o.o., kontaktna
oseba: Tadej Jesenšek, Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/480-12-38,
faks +386/2/480-12-36, elektronska pošta:
tanja.topovsek@biomedis-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,853.760 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 23: Kemomed d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000
Kranj, Slovenija, tel. +386/4/201-50-50, faks
+386/4/201-50-55, elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,416.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za imunologijo, sklop 24:
Medis d.o.o., kontaktna oseba: Tone Strnad,
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Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/589-69-00, faks +386/1/589-69-91,
elektronska pošta: medis@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,572.855,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 25: Dipros d.o.o., kontaktna oseba:
Jarmila Melinec, Gorenjesavska c. 54, 4000
Kranj, Slovenija, tel. +386/4/231-42-42,
faks +386/4/231-42-40, elektronska pošta:
dipros@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 551.328 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 26: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja
Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-78-37, faks
+386/1/242-78-57,
elektronska
pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 409.605 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 27: Karanta Ljubljana d.o.o., kontaktna oseba: Igor Fink, Poljanski nasip 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/280-07-00,
faks +386/1/280-07-28, elektronska pošta:
karanta.medicals@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,914.233,14 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 28: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja
Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-78-37, faks
+386/1/242-78-57,
elektronska
pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 748.975 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 29: Biomedis M.B. d.o.o., kontaktna
oseba: Tadej Jesenšek, Slokanova 12, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/480-12-38,
faks +386/2/480-12-36, elektronska pošta:
tanja.topovsek@biomedis-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,079.260 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 30: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja
Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/242-78-37, faks
+386/1/242-78-57,
elektronska
pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,682.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 31: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39.225,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 32: Hermes Analitica d.o.o., kontaktna
oseba: Boris Zelenko, Verovškova 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/519-47-50,
faks +386/1/519-32-85, elektronska pošta:
info@hermes-analitica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 658.185 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije
za imunologijo, sklop 34: Maritim d.o.o.,
kontaktna oseba: Martina Udovič, Tacenska 20, 1210 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/512-83-20, faks +386/1/512-83-25,
elektronska pošta: info@maritim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,605.510 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za imunologijo,
sklop 35: Remas d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Rednak, Koseška 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/581-92-04, faks
+386/1/581-92-32, elektronska pošta: remas@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,755.032 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 1: Adriamed d.o.o., kontaktna
oseba: Brigita Novak, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/436-01-42,
faks +386/1/436-36-50, elektronska pošta:
brigita@adriamed.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,285.065,97 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo in STD, sklop 2: A-Ž Consulting d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Žlender, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-18-84, faks +386/1/230-19-85,
elektronska pošta: az.consulting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,970.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 3: Maritim d.o.o., kontaktna
oseba: Martina Udovič, Tacenska 20, 1210
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/512-83-20,
faks +386/1/512-83-25, elektronska pošta:
info@maritim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 786.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za parazitologijo in STD, sklop 4: Hermes Analitica
d.o.o., kontaktna oseba: Boris Zelenko, Verovškova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/519-47-50, faks +386/1/519-32-85,
elektronska pošta: info@hermes-analitica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,059.950 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 5: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21.225,42 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za parazitologijo in STD, sklop 6: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 240.768 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 13: Kemomed d.o.o., kontaktna
oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. +386/4/201-50-50,
faks +386/4/201-50-55, elektronska pošta:
kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 420.272 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 14: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-78-37,
faks +386/1/242-78-57, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,550.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 15: Medis d.o.o., kontaktna
oseba: Tone Strnad, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/589-69-00, faks
+386/1/589-69-91, elektronska pošta: medis@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 690.203,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 16: Kemomed d.o.o., kontaktna
oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9,
4000 Kranj, Slovenija, tel. +386/4/201-50-50,
faks +386/4/201-50-55, elektronska pošta:
kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,638.857 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije
za parazitologijo in STD, sklop 18: Biomedis M.B. d.o.o., kontaktna oseba: Tadej Jesenšek, Slokanova 12, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2/480-12-38, faks
+386/2/480-12-36, elektronska pošta: tanja.topovsek@biomedis-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,119.870 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 19: Remas d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Rednak, Koseška 8, 1000

javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 7: Maritim d.o.o., kontaktna
oseba: Martina Udovič, Tacenska 20, 1210
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/512-83-20,
faks +386/1/512-83-25, elektronska pošta:
info@maritim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 788.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 8: Remas d.o.o., kontaktna
oseba: Marjan Rednak, Koseška 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/581-92-04,
faks +386/1/581-92-32, elektronska pošta:
remas@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,511.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo in
STD, sklop 9: Kemofarmacija d.d., kontaktna
oseba: Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00,
faks +386/1/470-99-72, elektronska pošta:
marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,120.510 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 10: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-78-37,
faks +386/1/242-78-57, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 711.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 11: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,541.083 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 12: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-78-37,
faks +386/1/242-78-57, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,328.580 SIT.
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Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/581-92-04,
faks +386/1/581-92-32, elektronska pošta:
remas@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 193.555,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 21: Maritim d.o.o., kontaktna
oseba: Martina Udovič, Tacenska 20, 1210
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/512-83-20,
faks +386/1/512-83-25, elektronska pošta:
info@maritim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 154.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 22: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,669.677,09 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za parazitologijo
in STD, sklop 23: Maritim d.o.o., kontaktna
oseba: Martina Udovič, Tacenska 20, 1210
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/512-83-20,
faks +386/1/512-83-25, elektronska pošta:
info@maritim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 244.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za parazitologijo in STD, sklop 24: Hermes Analitica
d.o.o., kontaktna oseba: Boris Zelenko, Verovškova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/519-47-50, faks +386/1/519-32-85,
elektronska pošta: info@hermes-analitica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 174.240 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za biokemijo in
gojišča, sklop 1: Medias International d.o.o.,
kontaktna oseba: Diana Dimnik, Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-23-00, faks +386/1/520-24-95,
elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,684.600,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za biokemijo in
gojišča, sklop 2: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 785.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za biokemijo in
gojišča, sklop 3: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 287.367 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za biokemijo in
gojišča, sklop 4: Medias International d.o.o.,
kontaktna oseba: Diana Dimnik, Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-23-00, faks +386/1/520-24-95,
elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,229.641,55 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za biokemijo in
gojišča, sklop 5: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 432.660,87 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za biokemijo in
gojišča, sklop 6: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,227.329 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: kemikalije za biokemijo in gojišča,
sklop 7: Medis d.o.o., kontaktna oseba: Tone
Strnad, Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/1/589-69-00, faks +386/1/589-69-91,
elektronska pošta: medis@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,305.127,50 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 8: Kemofarmacija d.d., kontaktna
oseba: Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00,
faks +386/1/470-99-72, elektronska pošta:
marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 24.484,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za biokemijo in
gojišča, sklop 9: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-78-37,
faks +386/1/242-78-57, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 73.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 10: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9.715,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 11: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 436.502,48 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za biokemijo in gojišča, sklop 12: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,647.033,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za bakteriologijo, sklop 1: Kemomed d.o.o.,
kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
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+386/4/201-50-50, faks +386/4/201-50-55,
elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 95.600 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za bakteriologijo, sklop 2: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31,060.246,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 4: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 341.735,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 6: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,557.850,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 7: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-78-37,
faks +386/1/242-78-57, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 908.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za bakteriologijo, sklop 8: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 678.172,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za bakteriologijo, sklop 15: Medicon Sult
d.o.o., kontaktna oseba: Tadeja Gogala,
Središka 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-30-42, faks +386/1/520-30-44,
elektronska pošta: mediconsult@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 74.250 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za bakteriologijo, sklop 17: A-Ž Consulting
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Žlender, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-18-84, faks +386/1/230-19-85,
elektronska pošta: az.consulting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,750.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 1:
Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, faks
+386/1/470-99-72, elektronska pošta: marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 157.640 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 2: Mikro + Polo d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 729.753,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 3: Labormed d.o.o., kontaktna
oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode, Slovenija, tel. +386/1/436-49-01,
faks +386/1/436-49-05, elektronska pošta:
info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,426.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 4: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241

ritev: javno naročilo: laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 9: Medicon Sult
d.o.o., kontaktna oseba: Tadeja Gogala,
Središka 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-30-42, faks +386/1/520-30-44,
elektronska pošta: mediconsult@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 535.980 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 10: Iris d.o.o.,
kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/242-78-37, faks +386/1/242-78-57,
elektronska pošta: sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,299.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 11: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22.583,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za bakteriologijo, sklop 12: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 713.765,54 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za
bakteriologijo, sklop 13: AMS Meding d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Arzenšek, Ljubljanska cesta 6A, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
+386/3/746-11 50, faks +386/3/746-11-84,
elektronska pošta: info@ams-meding.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,667.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za bakteriologijo, sklop 14: A-Ž Consulting
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Žlender, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-18-84, faks +386/1/230-19-85,
elektronska pošta: az.consulting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 299.000 SIT.
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Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,065.784,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 5: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-78-37,
faks +386/1/242-78-57, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,310.175 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 6: Kemomed d.o.o.,
kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/201-50-50, faks +386/4/201-50-55,
elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 105.068 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 7: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 163.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 8: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,614.272 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 9:
Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, faks
+386/1/470-99-72, elektronska pošta: marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 306.432 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 10: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33 20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 219.216 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 11: Adriamed d.o.o., kontaktna oseba: Brigita Novak, Parmova 53, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/436-01-42,
faks +386/1/436-36-50, elektronska pošta:
brigita@adriamed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 862.823,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 12: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 80.569,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za virologijo, sklop 13: AMS Meding d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Arzenšek, Ljubljanska cesta 6A, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
+386/3/746-11-50, faks +386/3/746-11-84,
elektronska pošta: info@ams-meding.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 976.701,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za virologijo, sklop 14: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,522.866,72 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za virologijo, sklop 16: Kemomed d.o.o.,
kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/201-50-50, faks +386/4/201-50-55,
elektronska pošta: kemomed@siol.net.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 319.784 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za imunologijo, sklop 1: Kemomed d.o.o.,
kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/201-50-50, faks +386/4/201-50-55,
elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 320.945 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za
imunologijo, sklop 2: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.574,73 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za imunologijo, sklop 3: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 545.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za imunologijo, sklop 4: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 319.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za imunologijo, sklop 5: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 511.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za
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imunologijo, sklop 6: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 712.453,06 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za imunologijo, sklop 7: Iris d.o.o., kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/242-78-37,
faks +386/1/242-78-57, elektronska pošta:
sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 680.370 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za imunologijo, sklop 8: Medicon Sult
d.o.o., kontaktna oseba: Tadeja Gogala,
Središka 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/520-30-42, faks +386/1/520-30-44,
elektronska pošta: mediconsult@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 233.955 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za imunologijo, sklop 9: Kemomed d.o.o.,
kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/201-50-50, faks +386/4/201-50-55,
elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 101.818 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za imunologijo, sklop 10: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 897.484,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za imunologijo, sklop 11: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 117.561,60 SIT.

Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.574,73 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za parazitologijo in STD, sklop 6: Remas
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Rednak,
Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/581-92-04, faks +386/1/581-92-32,
elektronska pošta: remas@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 51.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za parazitologijo in STD, sklop 7: Labormed
d.o.o., kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg.
Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 951.100 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za
parazitologijo in STD, sklop 11: Iris d.o.o.,
kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/242-78-37, faks +386/1/242-78-57,
elektronska pošta: sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za parazitologijo in STD, sklop 12: Remas
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Rednak,
Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/581-92-04, faks +386/1/581-92-32,
elektronska pošta: remas@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za
parazitologijo in STD, sklop 13: Kemomed
d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Marčac
Grahek, Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/201-50-50, faks +386/4/201-50-55,
elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,638.857 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za imunologijo, sklop 12: Kemomed d.o.o.,
kontaktna oseba: Tatjana Marčac Grahek, Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/201-50-50, faks +386/4/201-50-55,
elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 465.836 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za parazitologijo in STD, sklop 1: Adriamed
d.o.o., kontaktna oseba: Brigita Novak,
Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/436-01-42, faks +386/1/436-36-50,
elektronska pošta: brigita@adriamed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,520.550,92 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za parazitologijo in STD, sklop 2: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija
Koren, Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, faks
+386/1/470-99-72, elektronska pošta: marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 131.593 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
za parazitologijo in STD, sklop 3: Kemomed
d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Marčac
Grahek, Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/201-50-50, faks +386/4/201-50-55,
elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 304.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 4: MIKRO + POLO
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Hočevar,
Lackova 78, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
+386/2/614-33-00, faks +386/2/614-33-20,
elektronska pošta: info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,821.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo: laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 5: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
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V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: laboratorijski
material za parazitologijo in STD, sklop
14: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 512.688 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za
parazitologijo in STD, sklop 15: Iris d.o.o.,
kontaktna oseba: Vasja Pokovec, Cesta
v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/242-78-37, faks +386/1/242-78-57,
elektronska pošta: sasa.jesenovec@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 84.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za
parazitologijo in STD, sklop 16: Kemomed
d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana Marčac
Grahek, Kališka 9, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
+386/4/201-50-50, faks +386/4/201-50-55,
elektronska pošta: kemomed@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 180.866,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za parazitologijo in STD, sklop 17: A-Ž Consulting
d.o.o., kontaktna oseba: Janez Žlender, Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-18-84, faks +386/1/230-19-85,
elektronska pošta: az.consulting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 150.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material za biokemijo in gojišča, sklop 1: Remas
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Rednak,
Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/581-92-04, faks +386/1/581-92-32,
elektronska pošta: remas@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 58.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: laboratorijski
material razno: Žikplast, Žitnik Radovan
s.p., kontaktna oseba: Žitnik Radovan,
Hosta 10, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
+386/4/513-72-72, faks +386/4/513-72-70,
elektronska pošta: zikplast@siol.net.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,571.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: kemikalije in barvila 1: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,128.513,10 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za histologijo: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,625.212,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za elektronsko mikroskopijo: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 80.736 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: kemikalije za Elisa: Medis d.o.o., kontaktna oseba: Tone Strnad,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/589-69-00, faks +386/1/589-69-91,
elektronska pošta: medis@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9,334.510 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: protitelesa za
imunohistokemijo 1: Labormed d.o.o.,
kontaktna oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
+386/1/436-49-01, faks +386/1/436-49-05,
elektronska pošta: info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,312.280 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: protitelesa za imunohistokemijo 2: A-Ž Consulting d.o.o., kontaktna

oseba: Janez Žlender, Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-18-84,
faks +386/1/230-19-85, elektronska pošta:
az.consulting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,654.160 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: detekcijski sistemi za aparat
Ventana: A-Ž Consulting d.o.o., kontaktna
oseba: Janez Žlender, Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-18-84,
faks +386/1/230-19-85, elektronska pošta:
az.consulting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23,550.130 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: kemikalije za
elektroforezo in izolacijo DNA, RNA in
proteinov: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,647.759,68 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: restrikcijske endonukleaze: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,471.919,06 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: DAN in RNA kiti (kiti za ekstrakcijo in čiščenje): Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,143.038,16 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: DAN in RNA kiti (kiti
za izolacijo DNA): Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,040.967,36 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: DAN in RNA kiti (kiti
za izolacijo RNA): Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241
Kamnik, Slovenija, tel. +386/1/830-80-40,
faks +386/1/830-80-70, elektronska pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,333.254,58 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: material za histologijo
– kasete: Mediline d.o.o., kontaktna oseba:
Nadja Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik,
Slovenija, tel. +386/1/830-80-40, faks
+386/1/830-80-70,
elektronska
pošta:
info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,522.334,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: material za histologijo
– rezila: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,590.662 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: material za histologijo – rezila mikrotomska: Labormed d.o.o., kontaktna
oseba: Miran Sekač, Zg. Pirniče 96/c, 1215
Medvode, Slovenija, tel. +386/1/436-49-01,
faks +386/1/436-49-05, elektronska pošta:
info@labormed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,717.360 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: material za histologijo – objektna in pokrovna stekla: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija
Koren, Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, faks
+386/1/470-99-72, elektronska pošta: marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,436.670 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: material za pipetiranje 1: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljublja-

tev: javno naročilo: imunokemijski testi za
določevanje prepovedanih drog: Dr. Gorkič d.o.o., kontaktna oseba: Dean Gorkič,
Nova vas 22, 1370 Logatec, Slovenija, tel.
+386/1/759-02-50, faks +386/1/759-02-56,
elektronska pošta: dr.gorkic@dr-gorkic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 278.980 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: imunokemijski
reagenti za toksikološki laboratorij: Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija
Koren, Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, faks
+386/1/470-99-72, elektronska pošta: marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,225.126 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: reagenti in kalibratorji za Dimension Xpand:
Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, faks
+386/1/470-99-72, elektronska pošta: marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,367.367 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material za
GS MS: Chemass d.o.o., kontaktna oseba:
Miran Žalec, Baznikova 40, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/427-75-60, faks
+386/1/427-75-60,
elektronska
pošta:
info@chemass.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,462.795 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime
in
naslov
izbranega
dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: ekstrakcija trdnotekoče SPE: Labena d.o.o., kontaktna oseba:
Irena Lemut Čeh, Šmartinska 130, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/524-21-61,
faks +386/1/524-20-17, elektronska pošta:
info@labena.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,503.836,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za histološki laboratorij: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.

na, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 489.998,62 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: material za pipetiranje
2: Medicon Sult d.o.o., kontaktna oseba:
Tadeja Gogala, Središka 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/520-30-42, faks
+386/1/520-30-44, elektronska pošta: mediconsult@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 101.710 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: material za pipetiranje 3: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija, tel.
+386/1/830-80-40, faks +386/1/830-80-70,
elektronska pošta: info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 411.559,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo: laboratorijska posoda: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 293.032,33 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: zaščitna sredstva: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6,461.591,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: kemikalije za toksikološki laboratorij: MIKRO + POLO d.o.o., kontaktna
oseba: Tomaž Hočevar, Lackova 78, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/614-33-00,
faks +386/2/614-33-20, elektronska pošta:
info@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 514.671,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3,846.135,52 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: reagenti za imunohistokemijo: A-Ž Consulting d.o.o., kontaktna oseba: Janez Žlender, Miklošičeva 38, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/230-18-84,
faks +386/1/230-19-85, elektronska pošta:
az.consulting@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,155.840 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: standardi za alkoholometrični laboratorij: Sanolabor d.d., kontaktna
oseba: Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11,
faks +386/1/585-42-98, elektronska pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 790.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: ostale kemikalije – razno:
Kemofarmacija d.d., kontaktna oseba: Marija Koren, Cesta na Brdo 100, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/470-98-00, faks
+386/1/470-99-72, elektronska pošta: marija.koren@kemfarm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,489.551 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: laboratorijski material I: Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nadja Kristan,
Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija, tel.
+386/1/830-80-40, faks +386/1/830-80-70,
elektronska pošta: info@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,973.526,46 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material II: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 513.540,47 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material III: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
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Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 306.437,64 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material IV: Sanolabor d.d., kontaktna oseba:
Maja Kukec, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/585-42-11, faks
+386/1/585-42-98,
elektronska
pošta:
maja.kukec@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,227.542,68 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo: laboratorijski material
V: SIMPS S d.o.o., kontaktna oseba: Živko
Savič, Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
+386/1/562-13-50, faks +386/1/562-13-39,
elektronska pošta: zivko.savic@simpss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,512.164 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb:
Kemikalije za bakteriologijo: sklop 1 – 1,
sklop 2 – 1, sklop 3 – 1, sklop 4 – 1, sklop
5 – 5, sklop 6 – 1, sklop 7 – 2, sklop 8
– 3, sklop 9 – 1, sklop 10 – 2, sklop 11 – 1,
sklop 12 – 1, sklop 13 – 2, sklop 14 – 1,
sklop 15 – 1, sklop 16 – 1, sklop 17 – 4,
sklop 18 – 1, sklop 19 – 4, sklop 21 – 2,
sklop 22 – 3, sklop 23 – 3, sklop 24 – 1,
sklop 25 – 1, sklop 26 – 1.
Kemikalije za virologijo: sklop 1 – 4,
sklop 2 – 1, sklop 3 – 1, sklop 4 – 1, sklop
5 – 1, sklop 6 – 1, sklop 7 – 1, sklop 8 – 3,
sklop 9 – 1 sklop 10 – 3, sklop 11 – 3, sklop
12 – 1, sklop 13 – 1, sklop 14 – 1, sklop 15
– 2, sklop 16 – 1, sklop 19 – 1, sklop 20 – 1,
sklop 21 – 1, sklop 22 – 1, sklop 23 – 4,
sklop 24 – 1, sklop 26 – 1, sklop 27 – 1,
sklop 28 – 3, sklop 29 – 1, sklop 30 – 1,
sklop 31 – 1, sklop 32 – 2, sklop 33 – 3.
Kemikalije za imunologijo: sklop 1 – 1,
sklop 2 – 2, sklop 3 – 1, sklop 4 – 1, sklop
5 – 4, sklop 6 – 2, sklop 7 – 2, sklop 8 – 1,
sklop 9 – 3, sklop 10 – 3, sklop 11 – 2, sklop
12 – 1, sklop 13 – 1, sklop 14 – 1, sklop 15
– 1, sklop 16 – 3, sklop 17 – 3, sklop 18 – 4,
sklop 19 -2, sklop 20 – 1, sklop 21 – 2, sklop
23 – 1, sklop 24 – 4, sklop 25 – 2, sklop 26
– 1, sklop 27 – 4, sklop 28 – 2, sklop 29 – 2,
sklop 30 – 1, sklop 31 – 1, sklop 32 – 3,
sklop 34 – 1, sklop 35 – 3.
Kemikalije za parazitologijo in STD:
sklop 1 – 1, sklop 2 – 5, sklop 3 – 3, sklop
4 – 3, sklop 5 – 1, sklop 6 – 1, sklop 7 – 2,
sklop 8 – 3, sklop 9 – 4, sklop 10 – 1, sklop
11 – 1, sklop 12 – 1, sklop 13 – 1, sklop 14
– 1, sklop 15 – 4, sklop 16 – 1, sklop 18 – 5,
sklop 19 – 3, sklop 21 – 4, sklop 22 – 1,
sklop 23 – 1, sklop 24 – 3.

Kemikalije za biokemijo in gojišča: sklop
1 – 1, sklop 2 – 2, sklop 3 – 1, sklop 4 – 1,
sklop 5 – 1, sklop 6 – 2, sklop 7 – 4, sklop 8
– 2, sklop 9 – 2, sklop 10 – 2, sklop 11 – 1,
sklop 12 – 1.
Laboratorijski material za bakteriologijo:
sklop 1 – 1, sklop 2 – 1, sklop 4 – 2, sklop
6 – 1, sklop 7 – 2, sklop 8 – 2, sklop 9 – 2,
sklop 10 – 5, sklop 11 – 2, sklop 12 – 1,
sklop 13 – 5, sklop 14 – 1, sklop 15 – 3,
sklop 17 – 2.
Laboratorijski material za virologijo: sklop
1 – 3, sklop 2 – 2, sklop 3 – 1, sklop 4 – 1,
sklop 5 – 2, sklop 6 – 1, sklop 7- 1, sklop 8
– 4, sklop 9 – 4, sklop 10 – 1, sklop 11 – 1,
sklop 12 – 1, sklop 13 – 3, sklop 14 – 1,
sklop 16 – 1.
Laboratorijski material za imunologijo:
Sklop 1 – 1, sklop 2 – 2, sklop 3 – 1, sklop
4 – 1, sklop 5 -1, sklop 6 – 1, sklop 7 – 2,
sklop 8 – 2, sklop 9 – 1, sklop 10 – 1, sklop
11 – 3, sklop 12 – 1.
Laboratorijski material za parazitologijo
in STD: sklop 1 – 1, sklop 2 – 5, sklop 3 – 2,
sklop 4 – 1, sklop 5 – 2, sklop 6 – 2, sklop
7 – 1, sklop 11 – 1, sklop 12 – 2, sklop 13
– 1, sklop 14 – 5, sklop 15 – 1, sklop 16 – 1,
sklop 17 – 2.
Laboratorijski material za biokemijo in
gojišča: sklop 1 – 2, Laboratorijski material
razno – 4.
Kemikalije in barvila 1 – 2, kemikalije za
histologijo – 3, kemikalije za elektronsko
mikroskopijo – 2, kemikalije za Elisa – 2,
protitelesa za imunohistokemijo 1 – 2, protitelesa za imunohistokemijo 2 – 2, detekcijski
sistemi za aparat Ventana – 1, kemikalije za
elektroforezo in izolacijo DNA, RNA in proteinov – 1, restrikcijske endonukleaze – 3,
DNA in RNA kiti (kiti za ekstrakcijo in čiščenje) – 2, DNA in RNA kiti (kiti za izolacijo
DNA) – 1, DNA in RNA kiti (kiti za izolacijo
RNA) – 1, material za histologijo – kasete – 3, material za histologijo – rezila – 2,
material za histologijo – rezila mikrotomska
– 2, material za histologijo – objektna in pokrovna stekla – 6, material za pipetiranje 1
– 3, material za pipetiranje 2 – 2, material
za pipetiranje 3 –1, laboratorijska posoda
– 2, zaščitna sredstva – 2. kemikalije za
toksikološki laboratorij – 2, imunokemijski
testi za določevanje prepovedanih drog – 7,
imunokemijski reagenti za toksikološki laboratorij – 2, reagenti in kalibratorji za Dimension Xpand – 2, laboratorijski material za
GC MS – 1, ekstrakcija trdno-tekoče SPE
– 1, kemikalije za histološki laboratorij – 1,
reagenti za imunohistokemijo – 1, standardi
za alkoholometrični laboratorij – 2, ostale
kemikalije – razno – 4, laboratorijski material I. – 4, laboratorijski material – II. – 3,
laboratorijski material – III. – 3, laboratorijski
material IV. – 1, sklop 20. laboratorijski material – V – 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 77 z dne 16. 7.
2004; Ob-19149/04.
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: 5. 4. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Št. 025-46/2005
Ob-10135/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

38 / 15. 4. 2005 /

2855

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

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.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: sadike gozdnega
drevja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 167,000.000 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. 025-46/04 – sklop
1, 4, 8, 9, 11: Semesadike Mengeš d.d.,
kontaktna oseba: Jožica Tarman, Prešernova 35, 1234 Mengeš, Slovenija, tel.
01/723-74-61, faks 01/723-71-33, elektronska pošta: semesadike@siol.net, internetni
naslov: http://www.semesadike.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53,903.520 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-46/04 – sklop 13, 14,
15: Drevesnica Štivan d.o.o., kontaktna oseba: Milan Margon, Matenja vas, 6258 Prestranek, Slovenija, tel. 05/754-20-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29,975.220 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 025-46/04 – sklop 2, 3,
6, 10: Drevesnica Omorika d.o.o., kontaktna oseba: Marija Herman Planinšek, Koroška cesta 44, 2366 Muta, Slovenija, tel.
02/876-90-00, faks 02/876-13-19, elektronska pošta: drevesnica@omorika.si, internetni naslov: http://www.omorika.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 70,157.270 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 025-46/04 – sklop 7,
12: Hortikultura, plantaže in gradnje Brežice
d.o.o., kontaktna oseba: Mirko Maljkovič,
Gornji Lenart 28a, 8250 Brežice, Slovenija,
tel. 07/496-12-81, faks 07/496-20-74.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,424.460 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 025-46/04 – sklop
5: Gozdno in lesno gospodarstvo Murska
sobota d.d., kontaktna oseba: Vlado Bratkovič, Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska

Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, kontaktna
oseba: Jožica Miklavčič Kerš, univ. dipl. ek.,
Celjska cesta 37, 3212 Vojnik, Slovenija, tel.
03/780-01-00, faks 03/780-02-00, elektronska pošta: uprava@pb-vojnik.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: živila in material za prehrano.
II.5) Kratek opis:
1. sadje južno,
2. sadje domače,
3. zelenjava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 in 3: S. P. Plod d.o.o.,
kontaktna oseba: Matej Goričan, Preloge
25, 2316 Zgornja Ložnica, Slovenija, tel.
02/803-81-55, faks 02/803-81-59, elektronska pošta: plod@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 847.200 SIT,
najvišja ponudba: 1,007.376,10 SIT (javno
naročilo št. 1); najnižja ponudba: 3,567.047
SIT, najvišja ponudba: 4,458.926,70 SIT
(javno naročilo št. 3).
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Vrtnarstvo Celje, d.o.o.,
kontaktni osebi: Cilka Ramšak, Urban Šolinc, Ljubljanska cesta 93, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-16-30, 03/425-16-37,
faks 03/547-15-10, elektronska pošta: bostjan.safran@vrtnarstvo-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 1,018.520
SIT, najvišja ponudba: 1,266.400 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5 (za javno
naročilo št. 1, 2 in 3).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-24626/04, št. 465/04, stran
6296 in 6297, Ur. l. RS, št. 101 z dne 17. 9.
2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: trajanje dobave blaga od 1. 5. 2005 do 30. 6. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Sobota, Slovenija, tel. 02/521-48-60, faks
02/521-48-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,455.460 SIT.
Valuta: 45 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-494/05 z dne 14. 1. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-10136/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kraške lekarne Ilirska Bistrica, kontaktna oseba:
Mirjam Čendak, Gregorčičeva cesta 8, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/71-11-742,
faks 05/71-11-743, elektronska pošta: Kraskelekarne.ilirskabistrica@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
notranje opreme za objekt Kraške lekarne – lekarna Ilirska Bistrica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbeno ceno,
– reference,
– rok izvedbe,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 282/2005-01: Silvatica
Mengeš, d.o.o., kontaktna oseba: Feliks Škrlep, Gorenjska cesta 7, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/72-91-220, faks 01/72-91-222,
elektronska pošta: info@silvatica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,546.800 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): 11,600.000 SIT. Delež: 33,5.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 3186/05 z dne 4. 2. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Kraške lekarne Ilirska Bistrica
Št. 163/05
Ob-10141/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod Psihiatrična bolnišnica Vojnik,

Stran

Ob-10252/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.

Stran
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II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
11.00.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zemeljski plin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena na
posameznem razpisanem območju.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 92/B: Loška Komunala,
d.d. Škofja Loka, Frankovo naselje 68, 4220
Škofja Loka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79,76 SIT brez
DDV/m3.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 92/B: Zavod javno proizvodna cona Tezno, Ptujska cesta 184, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 73,18 SIT brez
DDV/m3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je pred pričetkom postopka pridobil mnenje Sektorja za javna naročila. K oddaji ponudbe je
povabil vse dosedanje dobavitelje, ker trg
zemeljskega plina še ni oblikovan tako, kot
predvideva energetski zakon. Pogodbe na
osnovi tega razpisa so sklenjene z dvema
ponudnikoma, z ostalimi ponudniki pa ostajajo v veljavi obstoječe pogodbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-10253/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije d.o.o., kontaktna oseba: mag. Darja Ferlinc, Slomškov trg 10,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41,
faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.60.0 0-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sistemska celica.
II.5) Kratek opis: izgradnja varnega sistemskega prostora za naprave informacijske in komunikacijske tehnologije z
vso podporno tehnično infrastrukturo v
PLC Maribor – kratko sistemska celica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 167,000.000 mio SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3/B: Pronet d.o.o., Medvedova ulica 13, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 168,164.647,20 SIT
brez DDV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 3. 2005.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 6 z dne 21. 1.
2005, Ob-1461/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-10305/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Institut »Jožef Stefan«, kontaktna oseba: Branka
Rapoša, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-33-31, faks 01/477-31-89,
elektronska pošta: branka.raposa@ijs.si,
internetni naslov: http:www.ijs.si/.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2/05.
II.5) Kratek opis: sistem za termično
analizo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 159.999 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(f) zadevni proizvodi se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske
ali razvojne namene pod pogoji, ki so navedeni v Direktivi (samo za dobave blaga).
IV.2) Merila za oddajo: karakteristike raziskovalne opreme.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2/05: NETZSCH-Gerätebau GmbH, kontaktna oseba: Bernhard
Sauseng, Wittelsbacherstr. 42, D-95100
Selb, Nemčija, tel. 0049/928-788-10, faks
0049/928-788-11-44, elektronska pošta:
at@ngb.netzsch.com, internetni naslov:
www.ngb.netzsch.com.
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: 2/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročilo je oddano v
skladu z določili 2. točke 84. člena ZJN-1A.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Institut »Jožef Stefan«
Št. 39/2005
Ob-10318/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Gasilska brigada Ljubljana, kontaktna oseba: Tomaž Kučič, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-20-00, faks 01/234-20-40, elektronska pošta: gbl@gb.ljubljana.si, internetni naslov: www.gasilskabrigadaljubljana.si.

I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/01/05.
II.5) Kratek opis: gasilsko vozilo 5500.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena ponudbe: 34%,
2. tehnične lastnosti ponudbe: 33%,
3. komercialne lastnosti ponudbe: 33%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN/01/2005: Marijan
Pušnik s.p., kontaktna oseba: Marijan
Pušnik, Črešnjevec 120a, 2310 Slovenska
Bistrica, Slovenija, tel. 02/818-46-60, faks
02/840-19-50, elektronska pošta: mppusnik@volja.net,
internetni
naslov:
http://users.volja.net/mp-pusnik/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 46,698.250 SIT;
najnižja ponudba 46,698.250 SIT, najvišja
ponudba 62,470.122 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: 30-12/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 13 z dne 11. 2. 2003,
Ob-3758/05.
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: 11. 4. 2005.
Gasilska brigada Ljubljana
Ob-10346/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica
Brežice, kontaktna oseba: Zvjezdana Vlahovič, dipl. inž., spec. med. biokem., Černeličeva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/46-68-176, faks 07/46-68-110, elektronska pošta: lab@sb-brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: dobava diagnostičnih
sredstev in laboratorijskega materiala
vezanega na aparate.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/05 JNb: Medis
d.o.o., kontaktna oseba: Tina Stržiščar,
Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/58-96-900, faks 01/48-96-991, elektronska pošta: tina.strzisca@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8,132.434,97 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/05 JNb: Dipros d.o.o.,
kontaktna oseba: Jarmila Melinec, Gorenjesavska cesta 54, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/231-42-42, faks 04/231-42-40, elektronska pošta: dipros@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,302.947,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/05-11 JNb.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005,
Ob-973/05.
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: 8. 4. 2005.
Javni zdravstveni zavod
Splošna bolnišnica Brežice

nimi pregradami s ciljem pridobiti nove
prostore za funkcionalno diagnostiko.
Investicija zajema gradbena in obrtniška
dela, strojne in elektro inštalacije, z vsemi znanimi in neznanimi deli po načelu
“funkcionalni ključ v roke”.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,83 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-16/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004: Komin Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: direktor Tomaž Gabrijelčič, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-04-30, faks
01/583-04-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,855.230 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29766/04 z dne 5. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica

Št. 41405-91/2003
Ob-10413/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Vincenc Holc, univ.
dipl. inž., Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-358, faks
02/22-01-358, elektronska pošta: Vincenc.holc@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis:
– sklop 1: mizarski izdelki pri prenovi
Unionske dvorane v Mariboru,
– sklop 2: montažni oder pri prenovi
Unionske dvorane v Mariboru,
– sklop 4: ozvočenje pri prenovi Unionske dvorane v Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
– sklop 1: 40,000.000 SIT,
– sklop 2: 17,000.000 SIT,
– sklop 4: 15,000.000 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. Ob-2056/04 – sklop 1
– mizarski izdelki: Masind d.o.o., kontaktna
oseba: Andrej Pongrac, Marxsova ulica 3,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/234-65-80,
faks 02/234-65-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,546.588 SIT;
najnižja ponudba 43,546.588 SIT, najvišja
ponudba 61,687.701,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega
dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika

storitev: javno naročilo št. Ob-2056/04 –
sklop 2 – montažni oder: LIP ART d.o.o.,
kontaktna oseba: Srečo Lipovec, Cesta
v Gorice 37, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/256-17-70, faks 01/256-17-58,
elektronska pošta: lipart@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,893.554 SIT;
najnižja ponudba 17,893.554 SIT, najvišja
ponudba 29,900.400 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega
dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. Ob-2056/04
– sklop 4 – ozvočenje: Prost d.o.o.,
kontaktna
oseba:
Marjan
Koležnik,
Glavni trg 17B, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/229-67-40, faks 02/229-67-41,
elektronska pošta: prostt@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,072.746,40 SIT;
najnižja ponudba 15,072.746,40 SIT, najvišja ponudba 21,038.078,40 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
– sklop 1: 9. 6. 2004,
– sklop 2: 9. 6. 2004,
– sklop 4: 23. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 5 ponudb,
– sklop 2: 5 ponudb,
– sklop 4: 5 ponudb.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 658 Ur. l. RS, št. 10-11 z dne 6. 2.
2004, Ob-2056/04.
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: 11. 4. 2005.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava

Gradnje
Št. 26-16/04
Ob-10137/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med. spec. radiolog.; za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon.; za pravna vprašanja: Katjuša
Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550/580, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”Dograditev diagnostičnih prostorov C trakta” (št.: 260-16/04).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba dograditve diagnostičnih
prostorov C-trakta, ki se nahaja glavni
stavbi Splošne bolnišnice ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, Šempeter pri Gorici. Investicija zajema dopolnitev hodnika z dodat-

Stran

Št. 260-14/04
Ob-10138/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: Bogdan Grgorčič, dr. med. spec. oftal.;
za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon.; za pravna vprašanja: Katjuša
Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550/580, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”Obnova očesnega oddelka” (št.: 260-14/04).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je obnova prostorov očesnega oddelka, ki se nahaja v stari stavbi Splošne
bolnišnice “Dr. Franca Derganca” Nova
Gorica, v II. nadstropju.
Obnova prostorov očesnega oddelka zajema gradbena in obrtniška dela, strojne in
elektro inštalacije, z vsemi znanimi in neznanimi deli po načelu “funkcionalni ključ
v roke”.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 79,16 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-14/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 122 z dne 12. 11. 2004: Komin Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: direktor Tomaž Gabrijelčič, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-04-30, faks
01/583-04-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 79,168.445,25 SIT.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-30155/04 z dne 12. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Št. 260-15/04
Ob-10139/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet
JN: dr. Josip Sabolić, dr. med. spec. pat.; za
ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ.
dipl. ekon.; za pravna vprašanja: Katjuša
Bizjak, univ. dipl. pravnica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550/580, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”Prizidek Oddelka za
patološko morfologijo” (št.: 260-15/04).
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba prizidave nove stavbe in
povezave med obstoječo stavbo in novo
stavbo ob obstoječem oddelku za patološko morfologijo Splošne bolnišnice ”Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica.
Predmet JN “Prizidek Oddelka za patološko morfologijo” zajema gradbena in obrtniška dela, strojne in elektro inštalacije, z
vsemi znanimi in neznanimi deli po načelu
“funkcionalni ključ v roke”.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,16 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-15/04 – objava v Ur. l.
RS, št. 119 z dne 5. 11. 2004: Komin Inženiring d.o.o., kontaktna oseba: direktor Tomaž Gabrijelčič, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/583-04-30, faks
01/583-04-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50,945.237 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-29765/04 z dne 5. 11. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Št. 41405-219/2004
Ob-10317/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: Vincenc Holc, univ.
dipl. inž., Ul. Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-13-58, faks
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02/220-13-58, elektronska pošta: Vincenc.holc@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcijska dela
za ojačitev temeljev in zidov, sanacija
vlage v nosilnih zidovih, drenaža in meteorna kanalizacija ter sanacija stropnih
konstrukcij minoritskega samostana v
Mariboru.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. Ob-37520/04: Sanacije
Mernik d.o.o., kontaktna oseba: Anton Mernik, dipl. org. menet., Kolodvorska ulica 35
C, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/83-21-00, faks 02/83-21-01, elektronska
pošta: Merni.isa@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 72,947.384,40 SIT, najnižja ponudba: 72,947.384,40 SIT, najvišja ponudba:
92,406.815,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 9119 Ur. l. RS, št. 141 z dne 30. 12.
2004, Ob-37520/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
Mestna občina Maribor
Ob-10412/05
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 01/478-43-28, internetni
naslov: www.mszs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 404-01-165/2004.
II.5) Kratek opis: dodatna dela in časovni zamik dokončanja GOI del z zunanjo
ureditvijo pri obnovi in dozidavi objekta
Gimnazije Moste v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV) 154,166.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 404-01-165/2004: IMOS
d.d., kontaktna oseba: Stane Barborič, Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-33-10, faks 01/473-33-78, elektronska pošta: primorje@primorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 152,332.792,50 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): 144,670.453,04 SIT.
Delež: 94,97%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cestno in gradbeno podjetje d.d., kontaktna oseba: Marjan Pezdirc, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-42-700, faks 07/39-42-703, elektronska pošta: info@cgp.si, internetni naslov:
http://www.cgp.si/.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-01-165/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: javno naročilo se je
skladno z 89. členom Zakona o javnih naročilih oddalo v postopku s pogajanji brez
predhodne objave javnega naročila.
VI.8) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 2677-15
Ob-10431/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/589-73-47.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50; 501; 502; 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 07G/2004-2677.
II.5) Kratek opis: sanacija železniškega
pretakališča v skladišču ND Rače.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 70%,
– rok izvedbe – 20%,
– garancijski rok – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 07G/2004-2677: Energogroup d.o.o., kontaktna oseba: Franc Trontelj, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-01-00, faks 01/234-01-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 57,370.730 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: 07G/2004-2677.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 10. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 97, z dne 3. 9. 2004,
Ob-23353/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
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Št. 110-1/05
Ob-10435/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2004/00536.
II.5) Kratek opis: AC Blagovica–Šentjakob; gradnja – obnova vodovoda Lukovica–Prevoje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.V.HIP Plus d.o.o. Vače+Prenova-Gradbenik d.o.o. Ljubljana-Šentvid, Vače 103, 1252
Vače, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 115,714.833 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: 2004/00536.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 129/04 z dne 3. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

II.5) Kratek opis: investicijsko vzdrževanje in nadgradnja obstoječe opreme
za podporo ZT, X tabel, CRV, CRS, obračunskega dela IAKS sistema in mlečnih
kvot.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,000.000 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. 881/04: MAOP Računalniški inženiring d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Marko Mugerle, Moškričeva 39, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 87,216.425,08 SIT;
najnižja ponudba 87,216.425,08 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 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: 6. 4. 2005.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Št. 2678-16
Ob-10542/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/589-73-47.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50; 501; 502; 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 08G/2004-2678.
II.5) Kratek opis: sanacija avtopolnilnice v skladišču ND Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 70%,
– rok izvedbe – 20%,
– garancijski rok – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 08G/2004-2678: Energogroup d.o.o., kontaktna oseba: Franc Trontelj, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-01-00, faks 01/234-01-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56,575.052,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 08G/2004-2678.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 114 z dne 22. 10. 2004,
Ob-28700/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Št. 2949-13
Ob-10543/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktna oseba: Vanda Škerjanc,
Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/589-73-47.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50; 501; 502; 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 09G/2004-2949.
II.5) Kratek opis: obnova sistema požarne zaščite v skladišču ND Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 45 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 70%,
– rok izvedbe – 20%,
– garancijski rok – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 09G/2004-2949: Energogroup d.o.o., kontaktna oseba: Franc Trontelj, Dimičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-01-00, faks 01/234-01-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 49,978.520 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: 09G/2004-2949.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 107 z dne 1. 10. 2004,
Ob-26386/04.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2005.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Storitve
Ob-10134/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS 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.arsktrp.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.

Stran

Ob-10140/05
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.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7-1A.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programskega paketa Spectrum, vzdrževanje programskega paketa Remedy ITSM in dobava petih licenc za Ars Remedy Help
Desk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,150.000 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:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17/S: Evertec Technology d.o.o., kontaktna oseba: Tine Kejžar,
Stegne 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/511-22-96, faks 01/511-15-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,535.792 SIT.

Stran
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 3. 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: 5. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-10144/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Gregorčičeva 27/A, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-18-26, faks +386/1/478-18-78,
elektronska pošta: Klemen.sket@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/sssv.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 06.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 82/04 VV; številka zadeve 363-52/2004.
II.5) Kratek opis: najem s postopnim
odkupom – ﬁnančni leasing neopremljenih, ﬁnaliziranih poslovnih prostorov za
potrebe Upravne enote Brežice, inšpekcijskih služb ter Geodetske uprave v Brežicah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 653,916.666,67 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – 100 točk (ponder, 0,6),
2. ustreznost velikosti poslovnih prostorov – od –10 do 30 točk,
3. lokacija – 7 točk,
4. parkirna mesta za potrebe organa – 3
točke.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 82/04 VV: Skala podjetje za gradbena dela in trgovino na debelo
in drobno Brežice d.o.o., kontaktna oseba:
Marjan Volovec, Cesta prvih borcev 24,
8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-16-91,
faks 07/499-16-93.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 653,040.000 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: 363-52/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36422/04 z dne 24. 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: 8. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
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Št. 268-326/2004
Ob-10145/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javna agencija za železniški promet Republike
Slovenije, kontaktna oseba: Marija Deban,
Kopitarjeva 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/234-14-22, faks 02/234-14-52, elektronska pošta: dzp-info@azp.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 6a.
II.5) Kratek opis: zavarovanje javne železniške infrastrukture in postajnih poslopij za naslednje zavarovalne vrste:
požarno zavarovanje premoženja z dodatnimi riziki, strojelomno zavarovanje,
zavarovanje vlomske tatvine in ropa,
zavarovanje elektronskih, telekomunikacijskih in signalno varnostnih naprav,
zavarovanje elektronike – programska
oprema in nosilci podatkov, zavarovanje
pred odgovornostjo naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): letna premija: 526,725.249,33 SIT
(632,070.299,20 SIT z davkom na zavarovalne posle).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. višina premije,
2. vsebina zavarovalnih pogojev,
3. plačilo odškodnine in/ali zavarovalnine,
4. reference ponudnika.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. C-1/05-S: Zavarovalnica
Maribor d.d., kontaktna oseba: Jože Čučko, Cankarjeva ulica 3, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/232-501, faks 02/233-25-27,
elektronska pošta: info.zav-mb.si, internetni
naslov: www.zav-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 506,244.927,80
SIT za obdobje od 1. 3. 2005 do 31. 12.
2005 (539,150.848,10 SIT z davkom na
zavarovalne posle – letna premija v višini
646,981.017,70 SIT z davkom na zavarovalne posle).
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:
31. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 4. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-10148/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, kontaktna
oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83,

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 14.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.74.10.10-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev na mejnih
prehodih na področjih policijskih uprav
Postojna, Koper, Nova Gorica in Kranj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 64,890.664,97 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;
(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 ponudnika storitev: javno naročilo št. 79/04 VV; številka zadeve 266-124/2004: Čistoča d.o.o.,
kontaktna oseba: Danijel Sever, Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/560-31-00, faks 01/560-31-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,140.974,80 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 3. 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: 7. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave
Ob-10150/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za investicije, nepremičnine in
skupne službe državne uprave, kontaktna
oseba: Mojca Križ, Gregorčičeva 27/A, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-83,
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 14.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.74.10.10-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev čiščenja in komunalnih storitev na mejnih
prehodih na področjih policijskih uprav
Krško, Novo mesto, Ljubljana, Celje, Slovenj Gradec, Maribor in Murska Sobota.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 118,410.281,61 SIT.
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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;
(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 ponudnika storitev: javno naročilo št. 79/04 VV; številka zadeve 266-125/2004: Hernaus d.o.o.,
kontaktna oseba: Daniel Anclin, Kopališka 2,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 01/898-36-00,
faks 01/560-36-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 118,357.215,93 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:
18. 3. 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: 7. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave

Št. 268-326/2004
Ob-10168/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, kontaktna oseba: mag.
Ljubo Žerak, Kopitarjeva 5, SI-2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/2/234-24-17,
faks +386/2/234-24-52, elektronska pošta: ljubo.zerak@gov.si, internetni naslov:
http.//www.gov.si/dzp/
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 18 (Storitve železniškega prometa).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: meritve celotnega železniškega omrežja Republike Slovenije in prenos izmerjenih podatkov v sistem elektronske obdelave podatkov naročnika.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila so meritve celotnega železniškega
omrežja Republike Slovenije, in sicer:
a) Neporušitvene in brezkontaktne meritve ter kontrola tirov in kretnic s samohodnim
merilnim tirnim vozilom. Meritve in kontrola
geometrije tirov, kontaktnega vodnika voznega voda, proﬁla in valovitosti tirnic, posnetek površine tirnic in okolice proge.
b) Neporušitveni pregledi tirov in kretnic
(razen kretniških src) z ultrazvokom in vrtinčnim tokom zaradi ugotavljanja in ocenitve napak vozne površine tirnic in notranjih
okvar tirnic s samohodnim merilnim tirnim
vozilom.
c) Neporušitveni pregled gramozne grede, spodnjega ustroja in planuma z uporabo
geo-radarja.
d) Prenos izmerjenih podatkov v sistem
elektronske obdelave podatkov naročnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena,
2. vpliv meritev na odvijanje železniškega prometa,
3. optimizacija merilnih ciklov,
4. razpoložljivost IRISsys vmesnika,
5. reference ponudnika samo za področje razpisanih del.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo ni bilo oddano.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2004/S 137-117361 z dne 13. 7.
2004; številka obvestila v kazalu Ur. l. RS,
št. 80 z dne 23. 7. 2004, Ob-19904/04.
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: 6. 4. 2005.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Ob-10160/05
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.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 9.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
74.12.12.20-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2-S/2005.
II.5) Kratek opis: izbira izvajalca notranjerevizijskih storitev in storitev računovodskega svetovanja za leta 2005, 2006
in 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena storitve,
– cena svetovalne ure,
– reference,
– vsebina in obseg ponudbe.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-2-S/2005: KPMG
Slovenija d.o.o., Železna cesta 8A, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 16,560.000 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2305-2/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-2370/05.
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: 8. 4. 2005.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-10161/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ekološki sklad Republike Slovenije,
kontaktna oseba: Milojka Jerše, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-48-20, faks 01/241-48-60, elektronska pošta: ekosklad@ekosklad.si, internetni
naslov: www.ekosklad.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 711.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1/05-105.
II.5) Kratek opis: storitev vodenja kreditov, odobrenih na Javnem razpisu Eko
sklada, j.s., za kreditiranje okoljskih naložb 34PO05A, z odložnim pogojem, odprti postopek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ponudbena cena – 80 točk,
– ponudbena obrestna mera za sredstva
na prehodnem računu – 10 točk,
– reference – 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/05-105: Banka Koper
d.d., kontaktna oseba: Boris Bjelica, Pristaniška ulica 14, 6502 Koper, Slovenija, tel.
05/666-15-44, faks 05/666-20-08, elektronska pošta: boris.bjelica@banka-koper.si, internetni naslov: www.banka-koper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,5 EUR/partijo.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 13 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3872/05.
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: 8. 4. 2005.
Ekološki sklad Republike Slovenije

Stran

Ob-10411/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, kontaktna oseba: Urša Križaj, Tru-
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barjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-41-400, faks 01/24-41-447, elektronska pošta: Ursa.krizaj@ivz-rs.si, internetni
naslov: www.gov.si/ivz.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 910-037-26/05.
II.5) Kratek opis: najem konferenčnih
dvoran, tehnične opreme in storitev ter
izvedba gostinskih storitev za konferenčno PCSI.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 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. 910-037: Grand Hotel
Union d.d., kontaktna oseba: Barbara Rojs,
Miklošičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/308-19-90, elektronska pošta: Barbara.rojs@gh-union.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,998.728,04 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem: ni
znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 910-03726/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 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: 8. 4. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 586/05
Ob-10544/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Leskovšek, Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-89-10, faks 01/518-89-11, elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8/05-REZ.
II.5) Kratek opis: skladiščenje 900 m3
kurilnega olja – ekstra lahko na lokaciji
Lendava.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,758.000 SIT.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN8/05-REZ: Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Dobrun, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-43-82, faks 01/471-41-39, elektronska pošta: mateja.dobrun@petrol.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
ZORD Slovenija
Št. 586/05
Ob-10545/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Leskovšek, Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-89-10, faks 01/518-89-11, elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8-2/05-REZ.
II.5) Kratek opis: prevoz 1,700.000 l kurilnega olja – ekstra lahko na relaciji Instalacija, Koper – Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN8-2/05-REZ: TIB Transport, d.d., Ilirska Bistrica, kontaktna oseba:
Damijan Štefančič, Šercerjeva 17, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/70-40-197,
faks 05/71-41-105, elektronska pošta: damijan.stefancic@tib.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,213.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
ZORD Slovenija
Št. 586/05
Ob-10546/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Leskovšek, Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/518-89-10, faks 01/518-89-11, elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org, internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8-3/05-REZ.
II.5) Kratek opis: prevoz 500.000 l kurilnega olja – ekstra lahko na relaciji Instalacija, Koper – Horizont, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN8-3/05-REZ: Bubnič Ivan s.p., Avtoprevozništvo, kontaktna
oseba: Monika Bubnič, Obrov 61b, 6243
Obrov, Slovenija, tel. 05/66-33-207, faks
05/66-33-210, elektronska pošta: monika.bubnic@avtoprevoznistvo-bubnic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,265.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
ZORD Slovenija
Št. 586/05
Ob-10547/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD
Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Leskovšek, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-10, faks 01/518-89-11,
elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org,
internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8-1/05-REZ.
II.5) Kratek opis: prevoz 3,800.000 l kurilnega olja – ekstra lahko na relaciji Instalacija, Koper – Lendava.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN8-1/05-REZ: Bubnič Ivan s.p., Avtoprevozništvo, kontaktna
oseba: Monika Bubnič, Obrov 61b, 6243
Obrov, Slovenija, tel. 05/66-33-207, faks
05/66-33-210, elektronska pošta: monika.bubnic@avtoprevoznistvo-bubnic.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,780.000 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 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: 5. 4. 2005.
ZORD Slovenija
Št. 586/05
Ob-10548/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZORD
Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Leskovšek, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/518-89-10, faks 01/518-89-11,
elektronska pošta: m.leskovsek@zord.org,
internetni naslov: www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8/05-REZ.
II.5) Kratek opis: skladiščenje 500 m3
kurilnega olja – ekstra lahko na lokaciji
Horizont, Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,530.000 SIT.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN8/05-REZ: Horizont
d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Cverlin, Vodovodna 30c, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-17-52, faks 01/320-71-86, elektronska pošta: dejan.cverlin@horizont.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
ZORD Slovenija

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2005.
ZORD Slovenija

Ob-10553/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje
zadeve, kontaktna oseba: Franci Jamšek,
Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-20-00, faks 01/478-23-40,
elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 3.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.21.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 004/2005-MZZ.
II.5) Kratek opis: organizacija in izvedba izrednih letalskih prevozov za potrebe
Ministrstva za zunanje zadeve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 200,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– določila razpisne dokumentacije in okvirnega sporazuma.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 004/2005-MZZ: GIO
d.o.o., kontaktna oseba: Danica Šprah, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/589-78-08, faks 01/568-34-38, elektronska pošta: danica.sprah@gio.si, internetni
naslov: www.gioaviation.com.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 004/2005-MZZ: Adria Airways d.d., kontaktna oseba: Alenka Klemen
Šink, Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slove-

nija, tel. 01/369-12-47, faks 01/230-13-25,
elektronska pošta: alenka.klemen@adria.si,
internetni naslov: www.adria-airways.com.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 004/2005-MZZ: Air Sierra
d.o.o., kontaktna oseba: Goran Ščekić, Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik - aerodrom, Slovenija, tel. 04/238-20-10, faks 04/206-17-25,
elektronska pošta: info@airsierra.si, internetni naslov: www.airsierra.com.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 004/2005-MZZ: PartnAir
d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Trilar, Zbiljska cesta 69, 1215 Medvode, Slovenija, tel.
04/236-59-80, faks 01/361-86-47, elektronska pošta: info@partnair.si, internetni naslov: www.partnair.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 004/2005-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 24 z dne 11. 3. 2005,
Ob-6735/05.
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: 11. 4. 2005.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-10555/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
ZORD Slovenija, kontaktna oseba: Marjeta Leskovšek, Gospodinjska ulica 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-89-10,
faks 01/518-89-11, elektronska pošta:
m.leskovsek@zord.org, internetni naslov:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN8/05-REZ.
II.5) Kratek opis: skladiščenje 1.700 m3
kurilnega olja – ekstra lahko na lokaciji
Celje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,210.000 SIT.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN8/05-REZ: Petrol,
Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, kontaktna oseba: Mateja Dobrun, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-43-82, faks 01/471-41-39, elektronska pošta: mateja.dobrun@petrol.si.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.

Stran

Ob-10556/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za kulturo, kontaktna oseba:
mag. Ksenija Kovačec Naglič, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/369-59-00, faks 01/369-59-01, elektronska pošta: gp.mk@gov.si, internetni naslov:
http://www.kultura.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-12/2005.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje aplikacij
RKD za obdobje 2005–2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 21,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-12/2005:
Avtorska agencija za Slovenijo d.o.o., kontaktna oseba: Branko Oman, direktor, Slovenska 47, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-15-60, faks 01/231-02-40, elektronska pošta: aas@aas.si, internetni naslov:
http://www.aas.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,465.000 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:
7. 4. 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: 8. 4. 2005.
Ministrstvo za kulturo

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 102/1566/2005
Ob-10250/05
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: Elizabeta Strgar Pečenko, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
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faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 60/2005.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
TK opreme za DV 220 kV Beričevo-Kleče, OPGW.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
(c) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični;
(e) dodatno blago.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Masterline d.o.o., Prevale 9, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/530-27-50, faks
01/530-27-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 37,457.571 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 60/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 102/1567/2005
Ob-10251/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Hailu Kiﬂe, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-24-41,
faks ++386/1/474-24-42, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 44/2005.
II.5) Kratek opis: dobava obešalnega
materiala in kompozitnih izolatorjev za
DV 110 kV Trbovlje-Beričevo II ter dobava medfaznih distančnikov za DV 110
kV Kleče–Škofja Loka, DV 110 kV Škofja
Loka–Okroglo in DV 110 kV Kleče–Okroglo I:
– sklop A: dobava obešalnega materiala,
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– sklop B: dobava kompozitnih izolatorjev,
– sklop C: dobava medfaznih distančnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 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 – sklop A: Dalen d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan Ravnikar, Zavetiška
ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop A: 21,421.541
SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo – sklop B in C: Družinsko podjetje Kosič d.o.o., kontaktna oseba:
Gorazd Kosič, Ruperče 13, 2231 Pernica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: sklop B: 14,991.450
SIT, sklop C: 37,457.588 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 44/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 102/1295/2005
Ob-10249/05
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: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 11/2005.

II.5) Kratek opis: izvedba elektromontažnih del na DV 220 kV Podlog-Obersielach.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90,000.000 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: Dalen d.o.o., kontaktna oseba: Bogdan
Ravnikar, Zavetiška ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/256-15-97, faks
++386/1/256-15-96.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
139,041.209,50 SIT z DDV, najvišja ponudba 191,661.860,40 SIT z DDV.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 118,543.000 SIT.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 120,618.000 SIT.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve:
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 11/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2005.
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: 8. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-10319/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-121, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: pranje in šivanje delovnih oblačil.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 36,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – sklop 1: Domex d.o.o.,
kontaktna oseba: Darko Planinc, Pot Vit-
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ka Pavliča 6, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-44-010, faks 03/56-44-020.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,065.140 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni od datuma opravljene storitve in izstavitve računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 – sklop 2: M & P
d.o.o., kontaktna oseba: Edvard Bravec, Šuštarjeva 42a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-25-200, faks 03/56-25-202.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,362.250 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni od datuma opravljene storitve in izstavitve računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
31,427.390 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni od
opravljene storitve in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih speciﬁkacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; objava v Ur. l.
RS, št. 11-13, Ob-3643/05.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 11. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Mednarodni razpisi
Št. 17142-403-44/2004/52

Ob-10121/05

Obvestilo o sklenitvi pogodbe za
dobavo opreme
Nabava opreme za nadzor državne meje
Slovenija
1. Referenčna številka objave: EuropeAid/117482/D/S/SI.
2. Datum najave razpisa: 23. 4. 2004 v
Glasilu Evropske Skupnosti in v Uradnem
listu Republike Slovenije.
3. Število in naslovi sklopov:
– sklop 1: oprema za oddaljeno AFIS postajo;
– sklop 2: oprema za tehnično varovanje;

– sklop 3: oprema za digitalni radio;
– sklop 4: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – tehnična oprema;
– sklop 5: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za boljšo
mobilnost: terenska vozila;
– sklop 6: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za boljšo
mobilnost: motorna kolesa.
4. Vrednost pogodbe v EUR:
– sklop 1: oprema za oddaljeno AFIS
postajo: naročilo ni bilo oddano nobenemu
ponudniku.
– sklop 2: oprema za tehnično varovanje:
890.778,60 SIT;
– sklop 3: oprema za digitalni radio:
798.430 SIT (povečana količina opreme);
– sklop 4: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – tehnična oprema: naročilo ni bilo oddano nobenemu ponudniku;
– sklop 5: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za boljšo
mobilnost: terenska vozila: 1,605.780 SIT
(povečana količina opreme);
– sklop 6: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za boljšo mobilnost: motorna kolesa: 154.960 SIT
(zmanjšana količina opreme).
5. Datum podpisa pogodbe:
– sklop 1: oprema za oddaljeno AFIS postajo: /;
– sklop 2: oprema za tehnično varovanje:
1. 12. 2004;
– sklop 3: oprema za digitalni radio:
21. 2. 2005;
– sklop 4: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – tehnična oprema: /;
– sklop 5: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za boljšo
mobilnost: terenska vozila: 28. 10. 2004;
– sklop 6: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za boljšo
mobilnost: motorna kolesa: 1. 12. 2004.
6. Število prispelih ponudb:
– sklop 1: oprema za oddaljeno AFIS postajo: 2;
– sklop 2: oprema za tehnično varovanje: 7;
– sklop 3: oprema za digitalni radio: 4;
– sklop 4: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – tehnična oprema: 3;
– sklop 5: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za boljšo
mobilnost: terenska vozila: 2;
– sklop 6: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za boljšo
mobilnost: motorna kolesa: 2.
7. Naziv in naslov izbranega ponudnika:
– sklop 1: oprema za oddaljeno AFIS
postajo: naročilo ni bilo oddano nobenemu
ponudniku, ker naročnik ni prejel nobene
pravilne ponudbe;
– sklop 2: oprema za tehnično varovanje: VTZ d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,
Slovenija;
– sklop 3: oprema za digitalni radio: DATCON d.o.o., Polzela 136a, 3313 Polzela,
Slovenia;
– sklop 4: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – tehnična oprema: naročilo ni bilo oddano nobenemu ponudniku, ker naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe;
– sklop 5: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za bolj-
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šo mobilnost: terenska vozila: Avtotehna
d.d., Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija;
– sklop 6: tehnična oprema za nadzor
meje in mejnih prehodov – oprema za boljšo
mobilnost: motorna kolesa: Avtotehna d.d.,
Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 17142-403-44/2004/52

Ob-10122/05

Supply contract award notice
Home Affairs, Supply of Equipment for
State border Control
Slovenia
1. Publication reference: EuropeAid/
117482/D/S/SI.
2. Publication date of the procurement
notice: 23rd April 2004 in Ofﬁcial Journal of
European Union and in Ofﬁcial Gazette of
Republic of Slovenia.
3. Lot number and lot title:
Lot 1: Equipment for remote AFIS;
Lot 2: Equipment for Technical protection;
Lot 3: Equipment for Digital Radio Network;
Lot 4:Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment;
Lot 5: Technical Equipment for Border
control and border crossings – equipment
for better mobility: all terrain vehicles;
Lot 6: Technical Equipment for Border
control and border crossings – equipment
for better mobility: motor bicycles.
4. Contract value in EUR:
Lot 1: Equipment for remote AFIS: The
contract has not been awarded to any tenderer;
Lot 2: Equipment for Technical protection: 890,778.60;
Lot 3: Equipment for Digital Radio Network: 798,430.00 (increased quantity of
products);
Lot 4: Technical Equipment for Border control and border crossings – technical equipment: The contract has not been
awarded to any tenderer;
Lot 5: Technical Equipment for Border control and border crossings – equipment for better mobility: all terrain vehicles:
1,605,780.00 (increased quantity of products);
Lot 6: Technical Equipment for Border
control and border crossings – equipment for
better mobility: motor bicycles: 154,960.00
(decreased quantity of products).
5. Date of award of the contract:
Lot 1: Equipment for remote AFIS: –;
Lot 2: Equipment for Technical protection: 1st December 2004;
Lot 3: Equipment for Digital Radio Network: 21st February 2005;
Lot 4: Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment: –;
Lot 5: Technical Equipment for Border control and border crossings – equipment for better mobility: all terrain vehicles:
28th October 2004;
Lot 6: Technical Equipment for Border
control and border crossings – equipment
for better mobility: motor bicycles: 1st December 2004.
6. Number of tenders received:
Lot 1: Equipment for remote AFIS: 2;
Lot 2: Equipment for Technical protection: 7;
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Lot 3: Equipment for Digital Radio Network: 4;
Lot 4: Technical Equipment for Border
control and border crossings – technical
equipment: 3;
Lot 5: Technical Equipment for Border
control and border crossings – equipment
for better mobility: all terrain vehicles: 2;
Lot 6: Technical Equipment for Border
control and border crossings – equipment
for better mobility: motor bicycles: 2.
7. Name and address of successful tenderer:
Lot 1: Equipment for remote AFIS: The
contract has not been awarded to any tenderer, since no compliant tenders were received;
Lot 2: Equipment for Technical protection: VTZ d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenia;
Lot 3: Equipment for Digital Radio Network: DAT CON d.o.o., Polzela 136a, 3313
Polzela, Slovenia;
Lot 4: Technical Equipment for Border control and border crossings – technical equipment: The contract has not been
awarded to any tenderer, since no compliant
tenders were received;
Lot 5: Technical Equipment for Border control and border crossings – equipment for better mobility: all terrain vehicles:
Avtotehna d.d., Slovenska c. 54, 1000
Ljubljana, Slovenia;
Lot 6: Technical Equipment for Border
control and border crossings – equipment
for better mobility: motor bicycles: Avtotehna d.d., Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana,
Slovenia.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 04

Ob-10255/05

SENG d.o.o., Nova Gorica objavlja
javni razpis
za oddajo naročila dobave in montaže
opreme
1. Naročnik: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
2. Naslov naročnika: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, faks
05/339-63-15.
3. Vrsta in količina storitve: izdelava, dobava, montaža in spuščanje v pogon dvigal
za črpalno elektrarno Avče – Lot D.
4. Kraj izvedbe del in dobave: bližnje
območje Kanalskega Vrha in Avč v Občini
Kanal ob Soči.
5. Rok izvedbe del: 19 mesecev po dodelitvi pogodbe skladno s terminskim planom iz razpisne dokumentacije.
6. Dvig razpisne dokumentacije: na sedežu družbe v tajništvu, tel. 05/339-63-64,
faks 05/339-63-15. Dvig je možen do 5. 5.
2005 ob delavnikih od 8. do 15 ure.
7. Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: dvig je možen ob predhodni telefonski
najavi in le ob predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije. Interesenti, ki
dvignejo razpisno dokumentacijo, morajo
predložiti identiﬁkacijsko številko za DDV in
točen naslov.
8. Dodatne informacije: Stojan Žerjal in
Miran Komel, tel. 05/339-63-64.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: domači ponudniki vplačajo znesek: 120.000 SIT na TRR 04750–
0000545385 pri Nova KBM d.d. Področje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Nova Gorica s pripisom »razpis Lot D«. Tuji
ponudniki vplačajo znesek 500 EUR na račun Nova KBM d.d. Nova Gorica Branch
S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR IBAN
SI56 0475 0000 0545 385.
Stroški dokumentacije ne vključujejo
stroškov dostave.
10. Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: ponudbo je potrebno
predložiti do 31. 5. 2005 do 12. ure po lokalnem času.
11. Naslov, kamor je treba predložiti
ponudbe: Soške elektrarne Nova Gorica
d.o.o., tajništvo, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
12. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
31. 5. 2005 ob 13. uri po lokalnem času
na sedežu družbe Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o. v Novi Gorici, Erjavčeva 20,
sejna soba.
13. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe: garancija za resnost ponudbe v višini 3% ponudbene cene.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: po razpisni dokumentaciji.
15. Merila za ocenitev ponudb: ekonomsko najugodnejša ponudba, ki ustreza kriterijem iz razpisne dokumentacije.
16. Druge zahteve: po razpisni dokumentaciji.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
Št. 04

Foreign tenderers: 500 EUR on the account at the Nova KBM d.d. Nova Gorica
Branch S.W.I.F.T. Code: KBMASI2XGOR,
IBAN SI56 0475 0000 0545 385.
The documentation costs do not include
the delivery costs.
10. Date and hour of the tender presentation: The tender has to be presented on
31st May 2005 at 12.00 h. CET (local time).
11. Address of the tender presentation:
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Secretary's Ofﬁce, Erjavčeva 20, 5000 Nova
Gorica.
12. Date, time and site of the tender
opening: on 31st May 2005 at 13.00 h. CET
(local time) at the headquarters of the company Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
in Nova Gorica, Erjavčeva 20, conference
room.
13. Tender guarantee: in the amount of
3% of the tender price.
14. The tenderer has to qualify for the
following conditions: according to the tender
documentation.
15. Tender evaluation criterions: The
most economically advantageous tender in
terms of criteria as stated in tender documents.
16. Other requirements: according to the
tender documentation.
Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.

Ob-10257/05

SENG, d.o.o. Nova Gorica, order for the
publication of the:
tender
for the placement of the equipment
supply & assembly order
1. Employer: Soške elektrarne Nova
Gorica d.o.o.
2. Employer's address: Erjavčeva 20,
5000 Nova Gorica, tel. 05/339-63-10, fax:
05/339-63-15.
3. Nature and quantity of the service:
Manufacturing, supply, erection and commissioning of cranes for the Pumping Hydro
Power Plant Avče – LOT D.
4. Site of the implementation and supply:
the imminent area of Kanalski Vrh and Avče
in the community of Kanal ob Soči
5. Time of completion: 19 months after
the date of the contract award according
to the time schedule of the tender documentation.
6. How to obtain the tender document:
The Tender documentation has to be collected at the headquarters of the company
– secretary's ofﬁce, tel. +386/5/339-63-64,
fax: +386/5/339-63-15, up to 5th May 2005
on weekdays between 8.00 and 15.00 h.
The interested parties prior to collecting the
Tender documents have to present their Tax
ident. number (VAT number) and their exact
address.
7. Conditions to collect the Tender documentation: preliminary phone call and by
the presentation of the Tender documentation receipt.
8. Contact persons: Mr. Stojan Žerjal and
Mr. Miran Komel, tel. +386/5/339-63-64.
9. Amount and method of payment of the
Tender documentation:
National tenderers: 120.000 SIT, account
No: 04750–0000545385 at the Nova KBM
d.d. Nova Gorica Branch, P.S. »razpis LOT
D – Tender LOT D«.

Javni razpisi
Ob-10284/05
Popravek
V javnem razpisu Agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj za spodbujanje investicij v malih, srednje velikih in
velikih podjetjih na območju občin Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje ob Savi v letu 2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33-34 z
dne 1. 4. 2005, Ob-9129/05, se spremenijo
Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu, tako da se besedilo glasi:
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-UPB1) (Ur. l. RS, št.
15/05, uradno prečiščeno besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah Zakon o pomoči za reševanje
in prestrukturiranje gospodarskih družb v
težavah (Ur. l. RS, št. 110/02);
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o ﬁnančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in
93/02);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– imajo v času veljavnosti instrumenta
registriran sedež ali samostojno enoto na
območju Občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje
ob Savi;
– niso za isti namen soﬁnancirane iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna,
– so ﬁnančno in poslovno sposobni.
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Št.

Spremeni se tudi tabela Merila za ocenjevanje vlog C:
Merila za ocenjevanje vlog – C

Študent(-ka) ne sme v času štipendiranja
MK istočasno prejemati druge štipendije iz
državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije Ministrstva za kulturo.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi, v
delovnem razmerju ali upokojeni.
Višina štipendije za podiplomski študij v
RS je 71.524 SIT, višina štipendije za študij
v tujini pa 143.047 SIT. Višina štipendije se
usklajuje v skladu z gibanjem plač v RS. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine
do največ 50%. Ministrstvo soﬁnancira šolnino le v primeru, da je navedena v prijavi, da
so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo
višino šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov. Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev
v šolskem letu, kolikor traja študij. Šolnina
ne vključuje vpisnine, stroškov nastanitve,
hrane, članstva v organizacijah, materiala,
literature in morebitnih drugih stroškov.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji. V primeru, da
vložijo več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah, bodo take
vloge zavržene.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji.
Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske
unije predstavljali in promovirali slovensko
kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in predložili ustrezna dokazila.
Kandidat mora imeti dokončano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja in o tem priložiti dokazilo (če se vpisuje na dodiplomski študij maturo oziroma
zaključni izpit, če se vpisuje na podiplomski
študij diplomo, če se vpisuje na doktorski
študij pa magisterij oziroma sklep o neposrednem prehodu). Če je kandidat že zaključil tudi višjo stopnjo šolanja, priloži tudi
dokazilo o tem.
Kandidati na dan zaključka razpisa ne
smejo biti starejši od 30 let oziroma od 35
let za deﬁcitarne poklice.
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo kandidati
(upravičene osebe), ki izpolnjujejo splošne
pogoje:
3.1 Za štipendije s soﬁnanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na
področjih umetnosti in AV kulture (obrazec
Š-1) lahko zaprosijo posamezniki(-ce):
– s statusom študenta za polni učni ali
študijski čas; študent za polni učni ali študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost
je študij (v nadaljevanju: študent za polni
študijski čas) (niso v delovnem razmerju,
samozaposleni v kulturi ali upokojeni) v času
štipendiranja,
– v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni,
– katerih dosedanji študijski uspeh ni nižji od povprečne ocene 3,0 (dobro) na maturi
oziroma povprečne ocene prav dobro, ocena 8,0, na vseh višjih stopnjah,
– ki na dan zaključka razpisa niso starejši(-e) od 30 let,
– ki štipendije za isti namen še niso prejemali(-e,)
– ki se prijavlja za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje v tujini,

Število
točk

Merilo

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Reference investitorja
Število novih delovnih
mest
Faznost in predvideni zaključek investicije
Vpliv investicije na okolje
Trajnostna naravnanost
investicije
Predhodno dodeljena
sredstva
Delež visoke tehnologije v
investicijskem projektu
Razvojni učinki projekta
v občinah z razvojnimi
problemi
Skupaj

15
22
20
12
11
12
6
2
100

Spremenita se tudi rok za predložitev
vlog in datum odpiranja vlog, in sicer:
– rok za predložitev vlog: 16. maj 2005;
– datum odpiranja vlog: 17. maj 2005.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Popravek

Ob-10285/05

V javnem razpisu Agencije Republike
Slovenije za regionalni razvoj za spodbujanje investicij v razvoj človeških virov v podjetjih na območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali
Zagorje ob Savi v letu 2005 objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 26-28 z dne 18. 3.
2005, Ob–7708/05, se spremenijo Osnovni
pogoji za kandidiranje na javnem razpisu,
tako da se besedilo glasi:
Na razpis se lahko prijavijo gospodarske
družbe in samostojni podjetniki, ki so registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah
(ZGD-UPB1) (Ur. l. RS, št. 15/05, uradno
prečiščeno besedilo) in:
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb
v težavah, Ur. l. RS, št. 110/02);
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po Zakonu o ﬁnančnem poslovanju podjetij (Ur. l. RS, št. 54/99, 110/99, 50/02 in
93/02);
– nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije;
– imajo v času veljavnosti instrumenta
registriran sedež ali samostojno enoto na
območju občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje ali Zagorje
ob Savi;
– niso za isti namen soﬁnancirane iz drugih sredstev državnega ali lokalnega proračuna;
– so ﬁnančno in poslovno sposobni.
Spremenita se tudi rok za predložitev
vlog in datum odpiranja vlog, in sicer:
Rok za predložitev vlog: 13. maj 2005.
Odpiranje vlog: 16. maj 2005.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvo
razvoj

Ob-10325/05
Popravek
V javnem razpisu za soﬁnanciranje nakupa tuje znanstvene literature in baz podatkov v letu 2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 33-34 z dne 1. 4. 2005,
Ob-8915/05, se 3. točka popravi tako, da
pravilno glasi:
3. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
je: 499 mio SIT.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Ob-10428/05
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
ministrstvo) na podlagi 64. člena Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo
(Ur. l. RS, št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Ur. l. RS, št. 6/03, 97/03) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št.
109/02 in 25/04) objavlja
javni razpis
za ﬁnanciranje štipendij in šolnin
za šolsko leto 2005/2006
(v nadaljevanju: razpis,
oznaka JPR20-ŠTIP-2005)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, Ljubljana (v nadaljevanju MK).
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
– štipendije s soﬁnanciranjem šolnin za
izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti in AV kulture,
– štipendije s soﬁnanciranjem šolnine za
podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z
javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture,
– štipendije s soﬁnanciranjem šolnine za
deﬁcitarne poklice v kulturi.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen izjemno nadarjenim
posameznikom, ki delujejo na področjih
iz točke 1, in posameznikom, ki se želijo
usposobiti za nekatere deﬁcitarne poklice
v kulturi.
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci,
so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in
vizualne umetnosti ter AV kultura.
Deﬁcitarni poklic je poklic, ki ga je potrebno zaradi kadrovskih potreb v kulturi posebej podpirati. Deﬁcitarni poklici, za katere
se bodo izobraževali kandidati za štipendijo,
so: avtor večpredstravnostnih (multimedijskih) programov in vsebin, oblikovalec zvoka
/ svetlobe / večpredstavnosti (multimedije) na
področjih umetnosti in AV-kulture; dramatik;
kritik za področja avdiovizualnih, glasbenih,
intermedijskih, uprizoritvenih, vizualnih umetnosti in literature; prevajalec klasičnih besedil
s področja leposlovja in humanistike; producent; ﬁlmski in video montažer; masker;
režiser zvoka; dirigent simfoničnega orkestra;
konservator za celostno prostorsko in urbanistično ohranjanje dediščine, za promocijo
dediščine, industrijski arheolog, za krajinsko
dediščino in zgodovinske parke in vrtove in
za gradbene konstrukcije in materiale.
Štipendije in deleži šolnin za dodiplomski
študij v tujini se dodelijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni na šolah v Republiki
Sloveniji.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko
izobraževanje se dodelijo za največ dve leti.

Stran

Stran

2868 /

Št.

38 / 15. 4. 2005

za dodiplomski študij v tujini le izjemoma,
praviloma za smeri, ki jih ni v RS,
– s stalnim bivališčem v RS (dokazilo ali
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije Ministrstva za kulturo,
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji,
– ki v šolskem letu 2005/06 nimajo statusa absolventa,
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik,
– ki imajo zaključeno predhodno stopnjo
šolanja (dokazilo).
3.2 Za štipendije s soﬁnanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji
(z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-2) lahko kandidirajo
diplomanti(-ke):
– s statusom podiplomskega študenta za
polni študijski čas (niso v delovnem razmerju, samozaposleni v kulturi ali upokojeni) v
času štipendiranja,
– v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni,
– na dan zaključka razpisa niso starejši(-e) od 30 let,
– so dosegli pri predhodnem (dodiplomskem ali podiplomskem) študiju povprečno
oceno najmanj prav dobro, ocena 8,0,
– ki štipendije za isti namen še niso prejemali(-e),
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije Ministrstva za kulturo,
– ki se prijavljajo za podiplomski študij
v RS,
– s stalnim bivališčem v RS (dokazilo ali
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji,
– ki v šolskem letu 2005/06 nimajo statusa absolventa,
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik,
– ki imajo zaključeno predhodno stopnjo
šolanja (dokazilo).
3.3 Za štipendije s soﬁnanciranjem šolnine za deﬁcitarne poklice v kulturi (obrazec
Š-3) lahko zaprosijo posamezniki(-ce):
– s končano najmanj peto stopnjo izobrazbe,
– katerih dosedanji študijski uspeh ni nižji od povprečne ocene 3,0 (dobro) na maturi
oziroma povprečne ocene prav dobro, ocena 8,0, na vseh višjih stopnjah,
– ki štipendije za isti namen še niso prejemali(-e),
– na dan zaključka razpisa niso starejši(-e) od 35 let,
– imajo v času šolanja s status študenta
za polni učni ali študijski čas (niso v delovnem razmerju, samozaposleni v kulturi ali
upokojeni),
– v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni,
– se ne prijavljajo za štipendiranje za dodiplomski študij v RS,
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij v tujini, za dodiplomski študij
v tujini le izjemoma, praviloma za smeri, ki
jih ni v RS,
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– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije Ministrstva za kulturo,
– se prijavljajo za izobraževanje za deﬁcitarni poklic naveden v tem razpisu,
– s stalnim bivališčem v RS (dokazilo ali
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji,
– ki v šolskem letu 2005/06 nimajo statusa absolventa,
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik,
– ki imajo zaključeno predhodno stopnjo
šolanja (dokazilo).
3.4 Kandidati(-ke) morajo vloge za razpis
podati tako, da so podatki jasno razvidni in
podani v slovenskem jeziku. Prevodu uradnih dokumentov (javnih listin), dokazil (npr.
o sprejetju v študijski program, o trajanju
šolanja) in priporočil pa mora biti priložena
tudi fotokopija originala. Devizne vrednosti
morebitnih šolnin morajo biti preračunane v
slovenske tolarje po srednjem tečaju Banke
Slovenije, ki velja na dan prijave.
3.5 Izpolnjevanje pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih kandidatov, nepopolnih vlog in vlog, ki niso prispele pravočasno.
V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju katerega od splošnih pogojev bo
pristojni uslužbenec na podlagi presoje strokovne komisije predlagal zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata
spremeni odločitev in s kandidatom ne sklene pogodbe.
4. Razpisni kriteriji
4.1 Kakovost in uspešnost kandidata(-ke)
za štipendije s soﬁnanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti in AV kulture in štipendije s soﬁnanciranjem šolnine za podiplomski študij v
Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) na
področjih umetnosti in AV kulture:
– nagrade, priznanja, uvrstitve in predstavitve,
– medijski odzivi,
– objave,
– tehtnost vsebinske obrazložitve,
– študijski uspeh,
– prednostni kriterij: podiplomski študij
v tujini.
4.2. Kakovost in uspešnost kandidata(ke) za štipendije za izobraževanje za deﬁcitarne poklice:
– nagrade, priznanja, uvrstitve in predstavitve,
– strokovne reference (objave uvrstitve,
omembe, odmevnost, medijski odzivi),
– izkazane sposobnosti na izbranem deﬁcitarnem področju,
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve,
– študijski uspeh,
– prednostni kriterij: podiplomski študij,
opravljen strokovni izpit (konservatorstvo).
5. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo kandidati(-ke), ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni
višje oziroma bodo dosegli vsaj 71 od 100
možnih točk. Splošni razpisni kriteriji bodo
pri presoji vlog na posameznem področju

smiselno uporabljeni. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v razpisni
dokumentaciji. (Ocenjevalni listi so dvojni:
za kandidate(-ke) za študij na umetniških
področjih in področju AV kulture Š1 in Š2
in za kandidate(-ke) za deﬁcitarne poklice
Š3.) Najvišje možno število prejetih točk je
100, od tega 90 točk za splošne kriterije in
10 točk za prednostni kriterij.
Izbrani bodo predlagatelji, ki jih bo ministrstvo na predlog imenovanih strokovnih
komisij oziroma glede na višino razpoložljivih sredstev uvrstilo na seznam prejemnikov
štipendij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno
po naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko
(96-100 točk), kakovostno (71-95 točk),
manj zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi t.i. "rezervno listo" kandidatov (po prioritetnem seznamu),
ki bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o sprejetju v študijski program)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov, sprostijo ﬁnančna sredstva. Kandidatom iz "rezervne liste" se dodelijo ﬁnančna
sredstva glede na vrstni red, ki ga določi
strokovna komisija glede na doseženo število točk.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR20-ŠTIP-2005
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
znaša 30,000.000 SIT proračunskih sredstev do konca leta 2005.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po
postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa, in
predvidoma do vrednosti, določenih s tem
razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
15. 4. 2005 in se konča 16. 5. 2005.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identiﬁkacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorca ocenjevalnega lista.
Kandidati(-ke) za štipendije pod 3.1 morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-1 (kontrolni obrazec),
– življenjepis z referencami, bibliograﬁjo, seznamom del, objavami in kritikami (če
obstajajo),
– fotokopijo mature z ocenami / diplome
/ magisterija z javno veljavnostjo,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo iz katerega je razvidna
povprečna ocena.
Oziroma v primerih:
– če je kandidat(-ka) v času prijave
vpisan(-a) v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega
izpita) z ocenami;
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– če v času prijave vpisan(-a) v drugi
ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija;
– če je kandidat(-ka) vpisan(-a) v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa
študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti zaključenega študija;
navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih, ki ni starejše od 6 mesecev
od datuma zaključka razpisa,
– opis študijskega programa (informacija
o poteku, trajanju študija in predmetniku z
opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola,
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine,
– dokazilo o trajanju šolanja, če gre za
dodiplomski študij,
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).
Kandidati(-ke), ki so že sprejeti(-e) v študijski program, predložijo potrdilo o vpisu;
drugi izbrani so ga dolžni predložiti pred
sklenitvijo pogodbe.
Nebistvene sestavine vloge: dokazilo o
objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o
uspehih in nagradah od leta 2002 (nagrade,
uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni
ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo,...
Kandidati(-ke) za štipendije pod 3.2 morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-2,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š2 – kontrolni obrazec,
– življenjepis z referencami, bibliograﬁjo, seznamom del, objavami in kritikami (če
obstajajo),
– fotokopijo diplome / magisterija z javno
veljavnostjo,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo iz katerega je razvidna
povprečna ocena.
Oziroma v primerih:
– če je kandidat(-ka) v času prijave
vpisan(-a) v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega
izpita) z ocenami,
– če v času prijave vpisan(-a) v drugi
ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija,
– če je kandidat(-ka) vpisan(-a) v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa
študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti zaključenega študija;
navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– obrazložitev študijskega problema, ki
ga bo raziskoval podiplomec,
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih, ki ni starejše od 6 mesecev
od datuma zaključka razpisa,
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).

ponedeljek in petek od 9. do 11. ure in v sredo od 9. do 11. ure in od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: http://www.kultura.gov.si.
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Dokumente v tujem jeziku obvezno priložite v slovenskem prevodu in izvirnem jeziku.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10,
1000 Ljubljana, do roka, navedenega v razpisu – 16. maj 2005 – oziroma najkasneje na ta
dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij
2005 z oznako JPR20-ŠTIP-2005, z obvezno
oznako vrste štipendij (npr.: Š-1; upoštevajte
oznake prijavnih obrazcev) in področja (npr.
glasbene umetnosti; glejte še poglavje 2 tega
razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
poštnem naslovu priporočeno oddana do
vštetega datuma (16. 5. 2005) oziroma ni
bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva. Vloge, prispele oziroma oddane po
tem datumu, se bodo štele za prepozne.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa
in razpisne dokumentacije.
Za vlogo, ki je ni oddala upravičena oseba se šteje, če ne izpolnjuje pogojev pod
točko 3.
Dopolnjevanje vloge je možno do preteka razpisnega roka, z nujno oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo vse prepozne
vloge (ali prepozne dopolnitve) in nepopolne vloge ter vloge ki jih ni predložila upravičena oseba.
12. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Sasa.Jocic@gov.si.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
13. Vpogled v razpisno dokumentacijo
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 9.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo kandidate o izidu razpisa
obvestilo predvidoma do 23. 7. 2005.
Ministrstvo bo izbralo predloge za štipendije in soﬁnanciranje šolnin po postopku, kot
ga določa Pravilnik o izvedbi javnega razpisa in javnega razpisa in največ do vrednosti,
določenih z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo

Kandidati(-ke), ki so že sprejeti(-e) v študijski program, predložijo potrdilo o vpisu;
drugi izbrani so ga dolžni predložiti pred
sklenitvijo pogodbe.
Nebistvene sestavine vloge: dokazilo o
objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del, medijski odzivi, fotokopije dokazil o
uspehih in nagradah od leta 2002 (nagrade,
uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni
ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja,...
Kandidati(-ke) za štipendije pod 3.3 morajo predložiti:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-3,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-3 (kontrolni obrazec),
– življenjepis z referencami, bibliograﬁjo, seznamom del, objavami in kritikami (če
obstajajo),
– fotokopijo mature z ocenami / diplome
/ magisterija z javno veljavnostjo,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih
z razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta je veljavna le, če je notarsko potrjena) oziroma dokazilo iz katerega je razvidna
povprečna ocena.
Oziroma v primerih:
– če je kandidat(-ka) v času prijave
vpisan(-a) v prvi letnik dodiplomskega študija, predloži spričevalo mature (zaključnega
izpita) z ocenami;
– če v času prijave vpisan(-a) v drugi
ali višji letnik študija, za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija;
– če je kandidat(-ka) vpisan(-a) v drugo ali višje leto študija, ki ga prijavlja, pa
študij ni ocenjen z ocenami, predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti zaključenega študija;
navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih, ki ni starejše od 6 mesecev
od datuma zaključka razpisa,
– opis študijskega programa (informacija
o poteku, trajanju študija in predmetniku z
opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola,
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine,
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če
gre za dodiplomski študij,
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).
Kandidati(-ke), ki so že sprejeti(-e) v študijski program, predložijo potrdilo o vpisu;
drugi izbrani so ga dolžni predložiti pred
sklenitvijo pogodbe.
Nebistvene sestavine vloge: dokazilo o
objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo: kopija naslovnih strani, kazala in kolofona), dokazilo o objavah in izdajah avtorskih
in prevedenih del, medijski odzivi, fotokopije
dokazil o uspehih in nagradah od leta 2002
(nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe
na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev
izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o strokovnem izpitu (konservatorstvo)...
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati(-ke) prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva med uradnimi urami (vsak
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Št. 404-03-9/2005
Ob-10142/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/05)
in Zakona o ratiﬁkaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (Ur. l. RS-MP, št. 11/95)
ter na podlagi Protokola osmega zasedanja
Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo
in Republiko Madžarsko z dne 3. novembra
2004 Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje
znanstveno-raziskovalnega
sodelovanja med Republiko Slovenijo
in Republiko Madžarsko
v letih 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 madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte, in sicer krajših obiskov do 14 dni in
daljših obiskov od 1 do 3 mesece.
3. Agencija bo soﬁnancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B-kategorije in
dnevnice za madžarske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B-kategorije in
400 EUR mesečno v SIT protivrednosti za
madžarske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi obiski, od 1 do 3 mesece).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je trebna prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave v: tehniških vedah, biotehnologiji (hrana in zdravje), naravoslovno-matematičnih
vedah, okolju, medicinskih vedah, narodni
dediščini, sodobnih družbenih izzivih;
– 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 razis-
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kav 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 (Ur. l. RS, št. 96/02);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in madžarski nosilec morata vložiti prijavi
načeloma paralelno v terminu in na način, ki
ga določita pristojni instituciji (ARRS in National Ofﬁce for Research and Technology,
H-1052, Budapest Szervita tér 8).
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-HU-04/2005) 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 pošljejo
po elektronski pošti na naslov: razpis-madžarska06-07@arrs.si;
c) prijavitelj da 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.
Predlog izbora vlog za soﬁnanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno-tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko).
Sklep o izboru vlog za soﬁnanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire Skupnega odbora
za znanstveno-tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 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. januar 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, vloga na Javni razpis
za soﬁnanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko v letih 2006-2007«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost,
Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-madžarska06-07@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 četrtka,
30. junija 2005, do 12. ure. Prve štiri strani
prijavnega obrazca morajo po elektronski
pošti prispeti na naslov: razpis-madžarska06-07@arrs.si do vključno četrtka, 30. junija
2005, do 12. 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 devetem zasedanju
skupnega slovensko-madžarskega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje,
predvidoma v jeseni 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
Št. 404-03-13/2005
Ob-10169/05
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02),
Pravilnika o ﬁnanciranju in soﬁnanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 12/05) in
Zakona o ratiﬁkaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Češke, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za soﬁnanciranje
znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo
in Češko Republiko
za obdobje 2006 in 2007
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Trg OF
13, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
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2. Predmet javnega razpisa: soﬁnanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in čeških 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 Republiki
Češki;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za češke 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
češke 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 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 (Ur. l. RS, št. 96/02);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in češki nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki
ga določita pristojni instituciji (agencija in
Ministrstvo za izobraževanje in raziskave
Republike Češke).
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-CS-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;
– morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev.

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 do decembra 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: Petja Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta: petja.stanovnik@gov.si.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije

b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-CS-03/A/2005), v slovenskem
in angleškem jeziku) se pošlje tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-ceska06-07@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 uporabnost
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-češki 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-češkega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 20,000.000 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. januar 2006.
9. Čas izvajanja predmeta javnega 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 Republiko Češko za obdobje 2006 in 2007
»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-CS-O3/A/2005) v slovenskem
in angleškem jeziku se mora poslati tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-ceska06-07@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 2. junija
2005 do 14. ure. Prve štiri strani prijavnega
obrazca (ARRS-MS-CS-O3/A/2005) morajo
po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ceska06-07@arrs.si, do vključno petka,
2. junija 2005 do 14. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave oddane v pisni
obliki in po elektronski pošti.

Stran

Št. 32/2005
Ob-10321/05
Na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
in 110/02), Proračuna Republike Slovenije
za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03), Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št. 130/03),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
108/04), Uredbe o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 30/04, 48/04
in 87/04), Uredbe o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike Slovenije
za regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 62/03),
Pogodbe o ﬁnanciranju postavitve sistema
in izvajanju pobude Skupnosti INTERREG
št. 102209-39/04 z dne 23. 6. 2004, Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA
Slovenija-Italija 2000-2006, ki ga je odobrila
Evropska komisija z Odločbo K(2004)4157
z dne 19. 10. 2004 in Programskega dopolnila k Programu pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, ki
ga je potrdil Nadzorni odbor programa dne
10. 3. 2005, Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj, Kotnikova 28, Ljubljana, objavlja
2. javni razpis
za zbiranje vlog, ki bodo soﬁnancirane
iz Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija
2000-2006
Številka javnega razpisa: 4012-136/2005
1. Nacionalni organ: Agencija Republike
Slovenije za regionalni razvoj, Kotnikova 28,
Ljubljana (v nadaljevanju: ARR).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je soﬁnanciranje vlog v okviru Programa pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija
2000-2006, ki ustrezajo naslednjim ukrepom
v prednostnih nalogah 1 in 2:
Prednostna naloga 1: Trajnostni razvoj
čezmejnega območja
– Ukrep 1.1: Varstvo, ohranjanje ter razvoj okolja in prostora
Opis ukrepa:
– študije, pilotni projekti in investicije
namenjene prostorskemu načrtovanju čezmejnih območij, zaščiti pred nesrečami naravnega in antropogenega izvora ter civilni
zaščiti;
– načrtovanje in upravljanje, skupne
raziskave in promocija, izmenjava znanj,
mrežna povezanost in razvojne aktivnosti
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namenjene skupnemu razvoju zavarovanih
čezmejnih območij;
– sodelovanje in študije, ki zadevajo naravne vire, vključujoč skupne metode ter
instrumente za urejanje prostora in spremljanje, tudi obalnega sistema;
– sodelovanje in študije namenjene zaščiti in razvoju čezmejne naravne in kulturne
krajine;
– študije in pilotni projekti za učinkovito
upravljanje z energijo, obnovljivimi viri energije (vetrna, sončna, geotermalna, vodna
energija, izkoriščanje biomase) ter skupno
upravljanje z odpadki (recikliranje, odlaganje);
– aktivnosti za varovanje in spremljanje
severnega Jadranskega morja ter čezmejnih
vodnih tokov, študije onesnaženosti in ponovne vzpostavitve ravnovesja v morskem
okolju z namenom iskanja možnih rešitev.
Prednostna naloga 2: Gospodarsko sodelovanje
– Ukrep 2.2: Čezmejno sodelovanje na
področju turizma
Opis ukrepa:
– tržne aktivnosti in aktivnosti povezovanja na čezmejni ravni z namenom razvoja
turizma in tipičnih proizvodov ter priprave
informativnega gradiva, vključno s speciﬁčnimi čezmejnimi dogodki;
– načrtovanje in izvajanje sistemov čezmejnega upravljanja turističnih destinacij,
vodenja in usmerjanja turistov ter varnostnega sistema za turiste;
– promocija, obnova in ureditev pomembnejših turističnih infrastruktur, povezav, infrastrukture za turistične storitve,
integralnih čezmejnih poti s posebnim poudarkom na sinergiji narava-turizem in kultura-turizem;
– aktivnosti za razvoj in okrepitev turističnih aktivnosti, ki bodo razvijale navtično področje, naravne vrednote in kulturno
dediščino ter bodo izboljšale nastanitvene
zmogljivosti območja.
– Ukrep 2.3: Čezmejno sodelovanje v
primarnem sektorju
Opis ukrepa:
– storitve in aktivnosti namenjene razvijanju kakovostnih kmetijskih, ribiških in
gozdnih proizvodov, tudi predelanih (zlasti
okolju prijaznih in tipičnih proizvodov), razvoju in varstvu živalstva in gojenih rastlin, ki
so značilne za določeno okolje, pospeševanju skupnih struktur za zbiranje, promocijo
in prodajo proizvodov;
– aktivnosti s ciljem spodbujanja čezmejnega sodelovanja, tako da bi standardizirali
tehnike obdelovanja in izboljšali gospodarjenje ter upravljanje na področju ribolova in
marikulture, gospodarjenja z gozdovi (varovalna funkcija gozda) ter upravljanja s pašnimi površinami;
– podpora pri razvoju in krepitvi čezmejnega podeželskega turizma;
– aktivnosti za racionalizacijo in čezmejno okrepitev storitev za tehnično pomoč
kmetijskim gospodarstvom, s posebno pozornostjo namenjeno zmanjševanju proizvodnih tveganj (zaščita pred neugodnimi
vremenskimi razmerami).
Upravičene aktivnosti in upravičeni izdatki po posameznih ukrepih so podrobno
opredeljeni v opisu ukrepov v Programskem
dopolnilu programa ter v Navodilih za pripravo in predložitev vlog.
Vsaka vloga mora ustrezati samo enemu
izmed navedenih ukrepov. Vse aktivnosti
morajo izkazovati vpliv na upravičenem območju programa.
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3. Upravičeno območje
Projekti, ki se soﬁnancirajo iz Programa
pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, se lahko izvajajo izključno na območju naslednjih teritorialnih
enot:
– Republika Slovenija: Obalno-kraška
statistična regija, Goriška statistična regija
in občina Kranjska Gora v statistični regiji
Gorenjska;
– Republika Italija: Tržaška, Goriška in
Videmska pokrajina ter pokrajina Pordenone v deželi Furlanija-Julijska krajina ter
pokrajini Benetke in Rovigo (območje ob
izlivu reke Pad) v deželi Veneto. Pokrajini
Pordenone v deželi Furlanija-Julijska krajina in Rovigo (območje ob izlivu reke Pad)
v deželi Veneto sta izjemoma upravičeni do
pomoči in vključeni le v nekatere programske spodbude.
4. Pogoji sodelovanja na javnem razpisu
Na javni razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
4.1 so neproﬁtne osebe javnega ali zasebnega prava, ki delujejo v javnem ali
splošno koristnem interesu in sodijo v eno
izmed spodnjih skupin:
– občine in ožji deli občin, ki so pravne
osebe,
– javni skladi, javni zavodi in javne agencije, katerih soustanovitelj je država ali občina,
– nevladne organizacije,
– društva in zasebni zavodi, ki izkazujejo
neproﬁtni status in namen delovanja,
– javni gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, kjer imajo država
ali občine prevladujoč vpliv na upravljanje;
4.2 imajo sedež ali organizacijsko enoto
v upravičenem območju Programa pobude
Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija – Italija
2000-2006 v Sloveniji;
4.3 so neposredno odgovorni za izvajanje projekta in niso le posredniki;
4.4 imajo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
4.5 so ﬁnančno in poslovno sposobni;
4.6 imajo poravnane vse zapadle dajatve, davke in prispevke in vse zapadle poslovne obveznosti, ki morajo biti plačane po
veljavnih predpisih v Republiki Sloveniji;
4.7 jim v zadnjih petih letih ni bila izdana
odločba za kaznivo dejanje povezano s poslovanjem ali odločba, katera bi prepovedovala opravljati dejavnost;
4.8 niso v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
4.9 niso za iste aktivnosti pridobili sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali
drugih programov EU;
4.10 so k sodelovanju v projektu vključili najmanj enega partnerja iz upravičenega območja v Italiji, ki izpolnjuje pogoje za
upravičene partnerje, kot veljajo na italijanski strani (glej Programsko dopolnilo).
5. Pogoji in merila za izbor vlog
Pogoji, merila, način vrednotenja in postopek izbora vlog so podrobneje opredeljeni v Navodilih za pripravo in predložitev vlog
ter v Programskem dopolnilu programa.
Izbor vlog bo potekal dvostopenjsko.
5.1 Pogoji in merila predhodnega ocenjevanja:
A) Administrativna ustreznost
B) Presoja upravičenosti in skladnosti
s programom (presoja upravičenosti prijavitelja, partnerjev, projektnih aktivnosti,
načrtovanih stroškov in strukture ﬁnanci-

ranja ter presoja skladnosti s programom
in predpisi)
C) Kakovost vloge (ustreznost, izvedljivost, stroškovni načrt, trajnost, sposobnost
izvedbe)
D) Vpliv na okolje
E) Zagotavljanje enakih možnosti in socialne pravičnosti.
V tem delu lahko vloga zbere največ
50 točk.
Po oceni vlog na podlagi pogojev in meril predhodnega ocenjevanja bodo te obravnavane v bilateralnih delovnih skupinah v
skladu z dogovorom s Skupnim tehničnim
sekretariatom z namenom oblikovanja skupnih priporočil za soﬁnanciranje iz sredstev
programa.
5.2
Merili
končnega
skupnega
izbora vlog, ki ga opravi Upravni odbor
INTERREG IIIA Slovenija-Italija, in se
ocenjujejo v skladu s standardi A, B in C sta:
– kakovost čezmejnega sodelovanja
(skupni, zrcalni, projekti sodelovanja);
– čezmejni vpliv (velik, srednji, majhen).
V tem delu lahko vloga zbere največ
50 točk. V primeru enakega števila točk se
za razvrstitev vlog upoštevajo prednostna
merila/dodana vrednost, vpliv na izvajanje
politik EU.
Končno odločitev o izbiri vlog sprejme
Upravni odbor INTERREG IIIA SlovenijaItalija.
6. Višina sredstev, ki je na razpolago za
javni razpis in obdobje soﬁnanciranja
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago v okviru razpisa, znaša 549,624.000
SIT.
Navedena sredstva so podana v tekočih
cenah. Sredstva bremenijo proračunski postavki 1608 in 1588 Službe Vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Projekt se mora zaključiti
najkasneje do 31. 12. 2007.
Razporeditev sredstev na posamezne
prednostne ukrepe v okviru tega razpisa je
naslednja (v SIT):
Ukrep

Ukrep 1.1
Ukrep 2.2
Ukrep 2.3
Skupaj

Skupaj (SIT)

254,128.000
147,748.000
147,748.000
549,624.000

7. Delež soﬁnanciranja in najnižja ter
najvišja višina zaprošenih sredstev za posamezno vlogo: delež soﬁnanciranja je največ 100% upravičenih izdatkov vloge, pri
čemer je lahko višina zaprošenih sredstev
soﬁnanciranja v okviru ene vloge najmanj
10,000.000 SIT in največ 80,000.000 SIT
za ukrep 1.1 Varstvo, ohranjanje ter razvoj
okolja in prostora, za ukrep 2.2 Čezmejno sodelovanje na področju turizma in 2.3
Čezmejno sodelovanje v primarnem sektorju pa je lahko višina zaprošenih sredstev
soﬁnanciranja v okviru ene vloge najmanj
10,000.000 SIT in največ 60,000.000 SIT.
Če prijavitelj/partner del upravičenih izdatkov vloge ﬁnancira iz lastnih sredstev, bo to
v skladu z merili ocenjevanja prispevalo k
višji oceni vloge.
8. Rok za predložitev vlog
Posamezni prijavitelj lahko predloži
več vlog. Popolna vloga mora prispeti v
zapečateni ovojnici na naslov: Agencija
Republike Slovenije za regionalni razvoj,
Regionalna pisarna Štanjel, Štanjel 1a,
SI-6222 Štanjel.
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Rok za predložitev vloge je 15. 6. 2005
do 14. ure na zgoraj navedeni naslov, isti rok
velja za oddajo vloge po elektronski pošti.
Vse vloge, ki bodo prispele po tem roku
bodo zavržene.
Popolna vloga mora biti oddana v
enem originalnem izvodu, ki je podpisan
s strani odgovorne osebe prijavitelja, ter
v dveh kopijah, ki ustrezajo originalu. Priloge k originalnemu izvodu so lahko kopije v primeru, da ustrezajo originalu.
Elektronsko obliko prijavnega obrazca, logičnega okvira in opisa stroškovnega načrta v navedenem roku pošljite po elektronski pošti na naslov olga.abram@gov.si in
jts.interreg@regione.fvg.it ter vlogi priložite
disketo/zgoščenko (CD-rom). Na ovojnici
morajo biti navedeni: naslov, kamor se oddaja vloga, popolno ime in naslov prijavitelja, akronim projekta ter pripis »Ne odpiraj
– Javni razpis INTERREG IIIA Slovenija
– Italija« in številka javnega razpisa, ki je
navedena v naslovu.
9. Odpiranje vlog
Odpiranje vlog ni javno. Upoštevale se
bodo vse vloge, ki bodo prispele v roku in
na način, opredeljen zgoraj.
Nepopolne vloge morajo vlagatelji na
pisni poziv Agencije Republike Slovenije za
regionalni razvoj dopolniti v 5 dneh. Vloge,
ki ne bodo dopolnjene v roku in v zahtevanem obsegu iz pisnega poziva, bodo zavržene in se ne vračajo prijaviteljem.
10. Obveščanje o izboru
Na podlagi skupnega sklepa Upravnega odbora Programa pobude Skupnosti
INTERREG IIIA Slovenija-Italija bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj
prijaviteljem v roku 15 dni po prejemu potrjenega zapisnika Upravnega odbora o izboru vlog poslala obvestilo o izboru oziroma
v roku 150 dni od roka za predložitev vlog.
S tem se začne postopek sklepanja pogodb
oziroma postopek pogajanj s prijaviteljem,
kolikor je Upravni odbor potrdil vlogo, kjer je
navedel dodatne pogoje, ki jih mora prijavitelj izpolniti pred izdajo pozitivnega obvestila. V primeru, da bo vloga zavrnjena, prijavitelj prejme obvestilo o zavrnitvi vloge.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo po podpisu pogodb o soﬁnanciranju za odobrene aktivnosti objavljeni
na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija (prijavni obrazec s prilogami, Navodila za pripravo in predložitev vlog,
vzorec pogodbe o soﬁnanciranju, Program
pobude Skupnosti INTERREG IIIA Slovenija-Italija 2000-2006, Programsko dopolnilo
Programa pobude Skupnosti INTERREG
IIIA Slovenija-Italija 2000-2006) je na voljo
na spletni strani: http://www.gov.si/arr. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi
po elektronski pošti, na osnovi zahteve potencialnega prijavitelja na spodaj navedeni
e-naslov.
12. Dodatne informacije
Dodatne informacije so na voljo ob torkih,
sredah in četrtkih med 8. in 12. uro osebno
po predhodni najavi ali po tel. 05//731-85-33,
kontaktna oseba: Olga Abram. Info točka v
okviru Regionalne pisarne Štanjel bo v času
trajanja javnega razpisa posredovala informacije o vsebini razpisa in pogojih sodelovanja ter nudila pomoč pri iskanju partnerjev
in pripravi vlog. Vprašanja lahko posredujete
tudi na e-naslov: olga.abram@gov.si. Najpogostejša vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani http://www.gov.si/arr.

– obžetev, redčenje in odstranjevanje nezaželenih osebkov z namenom nege mlajših
razvojnih faz gozda,
– postavitev ograj in kemična zaščita
mladovja pred objedanjem ali poškodbami
po divjadi,
– priprava tal, stroški sajenja in setve ter
gnojenja z namenom snovanja in vzdrževanja grmišč in pasišč v gozdovih za prostoživeče živali,
– postavitev gnezdnic,
– odstranitev drevja z namenom ohranitve habitatov ogroženih vrst.
IV. Pogoji za dodelitev sredstev
Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev
EPD mora biti predložena v skladu z zahtevami tega javnega razpisa in razpisne dokumentacije za ukrep: Investicije v gozdove za
izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov iz Enotnega programskega dokumenta 2004-2005 (EPD) za leto 2005.
Z izvedbo aktivnosti v gozdu se ne sme
pričeti pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev.
Do soﬁnanciranja so upravičene samo
aktivnosti, ki so predvidene z gozdnogospodarskimi načrti, opredeljene v gozdnogojitvenih načrtih in vključene v letni program
vlaganj v gozdove.
Vlagatelji/končni prejemniki morajo v primeru zakupa zasebnih gozdov upoštevati določila Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 59/96, 67/02 in 36/03).
Končni prejemnik, ki pridobi sredstva
na podlagi tega javnega razpisa, mora vso
predpisano dokumentacijo, določeno s tem
javnim razpisom, hraniti do 31. 12. 2013.
Končni prejemnik mora predložiti podpisano izjavo o označevanju projektov in
obveščanju javnosti (Priročnik za označevanje projektov in obveščanje javnosti je
dosegljiv na sedežu Agencije ter na spletni
strani www. arsktrp.gov.si).
V. Omejitve
Sredstva se ne dodelijo:
– za aktivnosti, ki niso v okviru upravičenih aktivnosti ukrepa;
– za aktivnosti, katerih izvedba se je začela pred izdajo odločbe o dodelitvi sredstev;
– za aktivnosti izven območja Republike
Slovenije;
– za aktivnosti, ki niso predvidene z
gozdnogospodarskimi načrti;
– za aktivnosti, ki niso opredeljene v
gozdnogojitvenih načrtih;
– za aktivnosti, ki niso vključene v letni
program vlaganj v gozdove.
Sredstva se ne dodelijo končnemu prejemniku, ki je za isti namen, kot ga navaja v
vlogi za pridobitev sredstev, že prejel kakršnakoli javna sredstva Republike Slovenije ali
sredstva Evropske unije.
Če končni prejemnik uveljavlja sredstva
iz tega programa na podlagi neresničnih
podatkov, ki jih navaja v vlogi ali na podlagi neverodostojne dokumentacije, oziroma
jih uporabi v nasprotju z določili odločbe o
dodelitvi sredstev, ki jo izda direktor Agencije, jih mora vrniti v roku 8 dni od dneva
zahtevka za vračilo, skupaj z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejema
dodeljenih sredstev. Končni prejemnik iz
prejšnjega stavka ne more pridobiti novih
sredstev iz naslova iz ukrepov kmetijske
politike za dobo dveh let od pravnomočne
odločbe gozdarskega inšpektorja ter vrnitve vseh pridobljenih sredstev z zakonitimi
zamudnimi obrestmi.

V času javnega razpisa bo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj za potencialne prijavitelje organizirala informativne delavnice. Datumi in kraji
delavnic bodo objavljeni na spletni strani:
http://www.gov.si/arr.
13. Spremembe: če bo prišlo do sprememb javnega razpisa in razpisne dokumentacije pred zaključkom javnega razpisa,
bodo te spremembe objavljene v Uradnem
listu Republike Slovenije in na spletni strani:
www.gov.si/arr/. Prijavitelji so dolžni upoštevati morebitne spremembe javnega razpisa
in razpisne dokumentacije, ki bodo objavljene na zgoraj opredeljen način.
Agencija Republike Slovenije
za regionalni razvoj
Št. 325-8/2005/6
Ob-10326/05
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju: Agencija) objavlja na podlagi Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev strukturne politike v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 30/04, 48/04 in
87/04), Enotnega programskega dokumenta
za obdobje 2004 do 2006, Programskega
dopolnila Republike Slovenije za obdobje
2004 do 2006 in Pravilnika o ﬁnanciranju in
soﬁnanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list
RS, št. 71/04, 95/04, 37/05 – v nadaljevanju:
Pravilnik)
javni razpis
za ukrep Investicije v gozdove za
izboljšanje gospodarske in ekološke
vrednosti gozdov iz Enotnega
programskega dokumenta 2004-2006
(EPD) za leto 2005
I. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je odobritev nepovratnih sredstev iz ukrepov skupne kmetijske in ribiške politike Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije za
obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju: EPD)
za soﬁnanciranje investicij v gozdove, ki
bodo pripomogle k ohranjanju in izboljšanju
ekološke stabilnosti gozdnih ekosistemov s
trajnostnim in sonaravnim gospodarjenjem
z gozdovi ter povečanju proizvodnje lesa
in izboljšanje kakovosti gozdnih lesnih proizvodov
Višina nepovratnih sredstev, namenjena
za soﬁnanciranje projektov, prispelih na javni razpis za ukrep Investicije v gozdove za
izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti gozdov iz Enotnega programskega dokumenta 2004-2006 (EPD) za leto 2005 znaša
skupaj 219,307.400 SIT, od tega:
– namenska sredstva EU – EKUJS:
109,653.700 SIT,
– slovenska soudeležba: 109,653.700
SIT.
Sredstva bremenijo proračunski postavki 2063 in 2065 Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, katerega podlaga
je Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
II. Končni prejemniki: končni prejemniki
za zgoraj navedene aktivnosti so lastniki
zasebnih gozdov, njihova združenja in zakupniki zasebnih gozdov.
III. Predmet podpore
Predmet podpore v okviru ukrepa je soﬁnanciranje naslednjih aktivnosti:
– priprava tal, stroški sajenja in/ali setve
ter gnojenja z namenom obnove gozdov,
– priprava sestoja in/ali priprava tal za
naravno obnovo gozdov,

Stran

Stran
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V obdobju petih let po izvedeni aktivnosti
gozd ne sme biti izkrčen.
VI. Finančni pogoji dodeljevanja sredstev
Najnižji znesek dodeljenih sredstev na
posamezni projekt je najmanj 20.000 SIT.
Najvišji znesek pomoči, ki ga končni prejemnik lahko prejme za izvedbo aktivnosti v
okviru enega javnega razpisa, je 3,000.000
SIT.
Deleži soﬁnanciranja in časovni ter količinski normativi za izvajanje upravičenih aktivnosti znotraj ukrepa so podrobneje določeni v Pravilniku in razpisni dokumentaciji.
Za ﬁnanciranje opravljenih del se uporablja naslednja struktura:
– 5–45% se zagotavlja iz sredstev proračuna Republike Slovenije;
– 5–45% se zagotavlja iz sredstev Evropske unije;
– 10–90% zagotovi upravičenec.
Pri soﬁnanciranju aktivnosti predstavljajo
sredstva RS 50% in sredstva EU 50%.
Sredstva se izplačajo na osnovi enega
zahtevka končnega prejemnika za izplačilo
sredstev.
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Za vsa izplačana nepovratna sredstva
se bo obračunavala akontacija dohodnine v
skladu z veljavnimi predpisi.
VII. Merila za razvrščanje vlog: merilo,
po katerem se bodo razvrščale vloge, bo
vrstni red s priporočeno pošiljko oddane popolne vloge na pošti. Če bo imelo več vlog
enako označbo časa oddaje popolne vloge
oziroma dopolnitve na pošti, se bo izvedlo
žrebanje o vrstnem redu teh vlog.
VIII. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija za javni razpis
za soﬁnanciranje vlaganj v gozdove za izboljšanje gospodarske in ekološke vrednosti
gozdov vsebuje:
– povabilo k oddaji vloge;
– navodilo vlagateljem za izdelavo vloge;
– postopek za izbor končnih prejemnikov;
– seznam opravičljivih stroškov;
– vsebina vloge:
– prijavni obrazec,
– seznam obveznih prilog, ki jih mora
priložiti vlagatelj.
Vloga mora biti izdelana v skladu s to
razpisno dokumentacijo.

Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
vključno 15. 7. 2005, v informacijski pisarni
na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana,
pri Bernardi Lovšin, tel. 01/580-77-32, faks
01/478-92-06, ponedeljek, sreda in petek
od 9. do 12. ure; sreda od 14. do 16. ure
ali na spletni strani: www.arsktrp.gov.si ali
www.gov.si/euskladi.
IX. Rok in način prijave
Vlogo je potrebno poslati do zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do
15. 7. 2005 (datum poštnega žiga) s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
160, 1000 Ljubljana, s pripisom: Ne odpiraj
– Vloga za javni razpis »Investicije v gozdove – EPD – ukrep 3.4«.
Vsak vlagatelj mora poslati vlogo v svoji
ovojnici.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden vlagatelj (ime, priimek, naslov).
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti pri naslednjih kontaktnih osebah:

Nacionalna INFO točka: ARSKTRP
ponedeljek, sreda in petek od 9. do 12. ure; sreda od 14. do 16. ure
Odgovorna
Bernarda Lovšin
ARSKTRP
T: 01/580-77-32
in kontaktna oseba
Dunajska 160,
F: 01/478-92-06
1000 Ljubljana
INFO točke Zavoda za gozdove Slovenije
območne enote: vsak torek od 9. do 11. ure, krajevne enote: v času uradnih ur
Odgovorna
Zoran Zavrtanik
Območna enota Tolmin
T: 05/380-12-54
in kontaktna oseba
Tumov drevored 17,
5220 Tolmin
Odgovorna
Vida Papler –
Območna enota Bled
T: 04/575-03-00
in kontaktna oseba
Lampe
Ljubljanska 19,
4260 Bled
Odgovorna
Janez Ponikvar
Območna enota Kranj
T: 04/202-42-00
in kontaktna oseba
Cesta Staneta Žagarja 27b,
4000 Kranj
Odgovorna
Marija Kolšek
Območna enota Ljubljana, T: 01/241-06-06
in kontaktna oseba
Tržaška cesta 2,
1000 Ljubljana
Odgovorna
Frenk Prelec
Območna enota Postojna, T: 05/700-06-17
in kontaktna oseba
Vojkova 9, 6230 Postojna
Odgovorna
Mirko Perušek
Območna enota Kočevje
T: 01/895-04-00
in kontaktna oseba
Rožna ulica 39,
1330 Kočevje
Odgovorna
Andrej Držaj
Območna enota Novo
T: 07/394-25-71
in kontaktna oseba
mesto, Gubčeva 15,
8000 Novo mesto
Odgovorna
Mojca Bogovič
Območna enota Brežice Ul. T: 07/499-16-00
in kontaktna oseba
bratov Milavec 61,
8250 Brežice
Odgovorna
Rado Kokalj
Območna enota Celje
T: 03/544-19-64
in kontaktna oseba
Ljubljanska 13,
3000 Celje
Odgovorna
Marijan Denša
Območna enota Nazarje
T: 03/839-37-74
in kontaktna oseba
Savinjska cesta 4,
3331 Nazarje
Odgovorna
Gorazd Mlinšek
Območna enota Slovenj
T: 02/883-92-20
in kontaktna oseba
Gradec, Vorančev trg 1,
2380 Slovenj Gradec
Odgovorna
Ferdo Hernah
Območna enota Maribor
T: 02/234-16-20
in kontaktna oseba
Tyrševa 15,
2000 Maribor
Odgovorna
Drago Trajber
Območna enota Murska
T: 02/534-95-08
in kontaktna oseba
Sobota, Arhitekta Novaka
17, 9000 Murska Sobota
Odgovorna
Boštjan Košiček
Območna enota Sežana
T: 05/707-44-03
in kontaktna oseba
Partizanska 49,
6210 Sežana

aktrp@gov.si

zoran.zavrtanik@zgs.gov.si
vida.papler-lampe@zgs.gov.si
janez.ponikvar@zgs.gov.si
marija.kolsek@zgs.gov.si
frenk.prelec@zgs.gov.si
mirko.perusek@zgs.gov.si
andrej.drzaj@zgs.gov.si
mojca.bogovic@zgs.gov.si
rado.kokalj@zgs.gov.si
marijan.densa@zgs.gov.si
gorazd.mlinsek@zgs.gov.si
ferdinand.hernah@zgs.gov.si
drago.trajber@zgs.gov.si
bostjan.kosicek@zgs.gov.si
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X. Obravnava vlog in postopek odobritve: vloge se odpirajo sproti po vrstnem redu,
kot so bile oddane s priporočeno pošiljko
na pošti. Odpiranje vlog ni javno. Če vloga
ni popolna, se vlagatelja najkasneje v roku
8 dni od odprtja vloge pisno pozove na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je največ
15 dni od prejema poziva za dopolnitev.
Vloge se obravnavajo do porabe sredstev.
O vlogah odloči direktor Agencije s sklepom
oziroma z odločbo. Agencija bo spremljala namensko porabo sredstev pri končnem
prejemniku.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

30 dneh po izteku roka za predložitev ponudb.
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni
dan med 10. in 12. uro v sobi 235 na Miklošičevi 24, Ljubljana.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
30-77-436, e-pošta: darja.kusar@zzzs.si,
faks: 30-77-424 ali na naslovu: Miklošičeva
24, Ljubljana.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Ob-10323/05
Na podlagi 52. člena Pravil obveznega
zdravstvenega zavarovanja (Ur. l. RS, št.
30/03 – prečiščeno besedilo, 35/03, 78/03
in 84/04) objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana
javni razpis
za izbiro organizatorjev zdravstvenih
letovanj
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj v
organizirani in strokovno vodeni zdravstveni
koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (predlagatelji) na javni razpis: splošni pogoji za izbiro organizatorja zdravstvenih
letovanj so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Merila za izbiro organizatorja zdravstvenih letovanj: merila za izbiro najprimernejšega organizatorja zdravstvenih letovanj
so navedena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost sredstev: zavod bo
za zdravstveno letovanje zagotovil sredstva
v znesku 427,643.228 SIT, kot je navedeno
v Sklepu Upravnega odbora o planu zdravstvenega letovanja otrok za leto 2005.
5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve
Ponudbe morajo biti naročniku dostavljene osebno ali po pošti na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče – soba št.
51, najkasneje v osmih dneh po objavi razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.
Prepoznih, nepravilno označenih in nepopolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
Na vsakem ovitku ponudbe mora biti napisano:
– naslov naročnika,
– v levem spodnjem kotu oznaka razpisa, na katerega se ponudba nanaša (javni
razpis – zdravstveno letovanje) in številka
Uradnega lista RS, v katerem je bil javni
razpis objavljen ter vidno označeno “Ne odpiraj – Ponudba”;
– na hrbtni strani ovitka mora biti napisan
naziv in naslov ponudnika – pošiljatelja, da
mu je, v primeru nepravočasno predložene
ponudbe le-to mogoče vrniti neodprto.
6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30
dneh po izteku roka za predložitev ponudb.
7. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani http://www/zzzs.si ali pa jo v tem roku
zainteresirani dvignejo vsak delovni dan

med 10. in 12. uro v sobi 235 na Miklošičevi
24, Ljubljana.
8. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po tel.
30-77-436, e-pošta: darja.kusar@zzzs.si,
faks 30-77-424 ali na naslovu Miklošičeva
24, Ljubljana oziroma na pristojni Območni
enoti ZZZS.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-10324/05
Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. l.
RS, št. 30/03 - prečiščeno besedilo, 35/03,
78/03, 84/04) objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24,
Ljubljana,
javni razpis
za izbiro organizatorjev obnovitvene
rehabilitacije
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbira organizatorjev
obnovitvene rehabilitacije:
– za osebe s paraplegijo,
– za osebe s paralizo,
– za osebe z multiplo sklerozo,
– za osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi,
– za osebe s cerebralno paralizo,
– za osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze,
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim
artritisom, sladkorno boleznijo in fenilketonurijo,
– ter za otroke s celiakijo.
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki (predlagatelji) na javni razpis: splošni pogoji za izbiro organizatorja obnovitvene
rehabilitacije so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Merila za izbiro organizatorja obnovitvene rehabilitacije: merila za izbiro najprimernejšega organizatorja obnovitvene
rehabilitacije so navedena v razpisni dokumentaciji.
4. Okvirna vrednost sredstev: zavod bo
za obnovitveno rehabilitacijo zagotovil sredstva v znesku 658,833.344 SIT, kot je navedeno v sklepu Upravnega odbora o planu
obnovitvene rehabilitacije za leto 2005.
5. Rok za predložitev ponudb in način
predložitve.
Ponudbe morajo biti naročniku dostavljene osebno ali po pošti na naslov: Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, vložišče – soba
št. 51, najkasneje v osmih dneh po objavi v
Uradnem listu RS.
Prepoznih, nepravilno označenih in nepopolnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
Na vsakem ovitku ponudbe mora biti napisano:
– naslov naročnika,
– v levem spodnjem kotu oznaka razpisa, na katerega se ponudba nanaša (Javni
razpis – obnovitvena rehabilitacija) in številka Uradnega lista RS, v katerem je bil javni
razpis objavljen ter vidno označeno “Ne odpiraj – ponudba”,
– na hrbtni strani ovitka morata biti napisana naziv in naslov ponudnika pošiljatelja,
da mu je v primeru nepravočasno predložene ponudbe to mogoče vrniti neodprto.
6. Izid razpisa: ponudniki bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni najpozneje v
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Ob-10293/05
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni
list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo),
7. točke 18. člena Statuta Mestne občine
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01),
3. točke 12. člena Odloka o organizaciji in
delovnem področju Mestne uprave Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/00,
77/00 in 7/02) Mestna občina Ljubljana,
objavlja
javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje javne
zdravstvene službe in/ali povečanje
obsega programa v okviru že podeljenih
koncesij na področju splošne medicine
na območju Mestne občine Ljubljana
1. Naročnik (koncedent): Mestna občina
Ljubljana.
2. Obseg programov, ki bodo razdeljeni
na podlagi razpisa: 0,74 programa splošne
medicine.
3. Predmet koncesij oziroma povečanega obsega programa v okviru že podeljenih
koncesij: izvajanje javne zdravstvene službe
na področju splošne medicine.
4. Začetek in čas trajanja koncesije oziroma izvajanja povečanega obsega programa v okviru že podeljenih koncesij: koncesija in/ali povečan obseg programa se bo
pričel izvajati najkasneje v enem letu po
podpisu pogodbe med koncesionarjem in
koncedentom.
Koncesijsko razmerje se bo sklepalo za
obdobje desetih let.
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije oziroma povečanje programa v okviru podeljene koncesije, če je
ﬁzična oseba:
5.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
5.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo;
5.1.2. da ni v delovnem razmerju;
5.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
5.1.4. da ima zagotovljene ustrezne
prostore, opremo in kadre;
5.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice.
5.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije, če je ﬁzična oseba:
5.2.1. da kandidatu ni podeljena koncesija za izvajanje javne zdravstvene službe na
območju Mestne občine Ljubljana oziroma,
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da obseg programa v okviru podeljene koncesije za izvajanje javne zdravstvene službe
ne dosega višine enega programa;
5.2.2. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti
Golovec ali četrtne skupnosti Rožnik;
6. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
6.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen
Zakona o zdravstveni dejavnosti):
6.1.1. da ima ustrezno izobrazbo za
opravljanje predvidene dejavnosti in je
usposobljen za samostojno delo (velja za
izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.2. da ni v delovnem razmerju (velja
za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi);
6.1.3. da mu ni s pravnomočno sodbo
sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
6.1.4. da ima zagotovljene ustrezne
prostore, opremo in kadre;
6.1.5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi.
6.2. Drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati
kandidat za podelitev koncesije oziroma povečanje programa v okviru podeljene koncesije, če je pravna oseba:
6.2.1. da višina programa opredeljenega
izvajalca dejavnosti pri pravni osebi na območju Mestne občine Ljubljana ne dosega
višine enega programa splošne medicine
oziroma se pravna oseba zavezuje, da bo
za izvajanje javne zdravstvene službe na
področju splošne medicine zaposlila dodatnega izvajalca;
6.2.2. da je lokacija ordinacije izvajanja
dejavnosti na območju četrtne skupnosti
Golovec ali četrtne skupnosti Rožnik.
7. Kriteriji in merila za izbiro kandidata:
– opravljena specializacija na področju
splošne ali družinske medicine: 25 točk;
– kvaliteta strokovnega dela na področju
splošne medicine v letu 2003: maksimalno
število točk 25;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2001–2003: maksimalno število točk 5.
8. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature
Kandidature morajo biti oddane na pošto
ali prispeti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zdravstvo in
socialno varstvo, Cigaletova ulica 5, Ljubljana, do vključno 30. 5. 2005.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti
oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis: splošna medicina«;
– naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za zdravstvo in socialno
varstvo, Cigaletova ulica 5, 1000 Ljubljana.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: splošna medicina« je lahko samo ena kandidatura.
9. Datum odpiranja kandidatur: javno odpiranje kandidatur bo v sredo, 1. 6. 2005
ob 12. uri v Mestni občini Ljubljana, Mestni
upravi, Oddelku za zdravstvo in socialno
varstvo, Cigaletova ulica 5, Ljubljana.
10. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Ljubljana: http://www.ljubljana.si, interesenti pa jo
lahko dvignejo tudi v tajništvu Oddelka za
zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave
Mestne občine Ljubljana, Cigaletova ulica 5,
Ljubljana, II. nadstropje; dodatne informaci-
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je: tel. 01/306-41-09, faks 01/306-41-11, el.
naslov: Sonja.Borstnar@ljubljana.si.
Mestna občina Ljubljana
Št. 60/2005
Ob-10085/05
Na podlagi 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (prečiščeno bresedilo Ur.
l. RS, št. 23/05), objavljamo
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti patronažnega zdravstvenega
varstva
1. Naročnik-koncendent: Občina Ig, Ig
72, 1292 Ig.
2. Predmet koncesije: opravljanje dejavnosti patronažnega zdravstvenega varstva na območju Občine Ig, za čas po 9. 9.
2005.
3. Območje koncesije: dejavnost patronažnega zdravstvenega varstva se izvaja
kot javna zdravstvena služba s podelitvijo
koncesije na območju Občine Ig.
4. Trajanje koncesije: koncesija začne
veljati z dnem podpisa pogodbe in velja za
nedoločen čas.
5. Za opravljanje koncesije mora koncesionar izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije, oziroma da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji,
– da je ﬁzična oseba v Republiki Sloveniji
registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– da izpolnjuje pogoje glede prostorov,
opreme, kadrov, in druge pogoje, kot jih
določa zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitev, za
katere se razpisuje koncesija,
– da ima izdelan podroben program dela
izvajanja koncesije,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitev,
– da izkazuje ﬁnančno in poslovno sposobnost,
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica,
– da pridobi mnenje pristojne Zbornice,
– da predloži izjavo, da bo opravljal dejavnost v skladu s predpisi s področja zdravstvene dejavnosti,
– da zagotovi nadomestilo, v času odsotnosti zaradi dopusta, organiziranega izobraževanja, bolezni ali druge opravičene
odsotnosti.
6. Ponudnik mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 5. točke tega razpisa
in sicer:
– dokazilo sodišča ali drugega pristojnega organa o registraciji oziroma vpisu v
register, ki ne sme biti starejše od treh mesecev,
– priglasitveni list pristojne uprave za javne prihodke,
– organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo
zaposlili pri koncesionarju,
– projekcijo ﬁnančnega poslovanja za
petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja storitve,
– dokazilo o nekaznovanju,
– mnenje pristojne zbornice,

– dokazila o lastništvu prostorov z zemljiškoknjižnim izpiskom ali najemno pogodbo
za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom 1 leta ali več,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev (najmanj projekt za gradbeno dovoljenje),
– dokazila o opremi za izvajanje storitve,
iz katerih je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev ali projekt opreme,
– uporabno dovoljenje po Zakonu o graditvi objektov.
Kot dokaz ﬁnančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti najmanj naslednja dokazila:
– letne računovodske izkaze za obdobje
3 let, pri čemer zadnji računovodski izkazi
ne smejo biti starejši od 6 mesecev in morajo biti revidirani, tudi če ponudnik k reviziji sicer ni zavezan. Kolikor ponudnik ne opravlja
dejavnosti celotno navedeno obdobje 3 let,
pa naročnik zahteva listine za celotni čas
delovanja ponudnika,
– revizijsko poročilo računovodskih izkazov iz prejšnje alineje z mnenjem pooblaščenega revizorja,
– podatke o kapitalski strukturi koncesionarja,
– eventuelne podatke o posojilih, ki so
bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo
objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve in podatke o morebitnih hipotekah na
teh objektih,
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
7. Merila za izbiro koncesionarja so:
– kvaliteta in realnost predloženega programa izvajanja dejavnosti,
– reference o dosedanjem delu,
– morebitne druge ugodnosti, ki jih ponudnik nudi koncendentu.
8. Ponudbe z vso ustrezno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za
podelitev koncesije za dejavnost patronažnega zdravstvenega varstva« je potrebno
predložiti v zaprti kuverti do 29. 4. 2005.
9. O izbiri koncesionarja bo odločil koncendent z odločbo najkasneje v 30 dneh po
odpiranju ponudb.
10. Občina si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega kandidata.
Občina Ig
Ob-10320/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Zakona o varstvu kulturne dediščine
(Ur. l. RS, št. 50/95, 80/98), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Ur. l. RS, št. 97/03), Pravilnikom o
strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02)
ter v skladu z Odlokom o proračunu Občine
Trebnje za leto 2005 (Ur. l. RS, št. 21/05),
Občina Trebnje objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih programov in
projektov, ki jih bo v letu 2005
soﬁnancirala Občina Trebnje
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, tel.
07/348-11-00, faks 07/348-11-31.
2. Predmet javnega razpisa:
A) varstvo kulturne dediščine in spominska obeležja,
B) nakup in investicijsko vzdrževanje
prostorov, opreme in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene,
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C) dejavnost kulturnih društev, drugi kulturni programi in projekti ter nakup glasbil,
D) založništvo.
3. Pomen izrazov: program je kulturna
dejavnost izvajalca, ki je po vsebini in obsegu zaključena celota. Projekt je posamična
kulturna aktivnost izvajalca, ki je v javnem
interesu (npr. gledališka predstava, koncert,
razstava, kulturni dogodek). Samozaposleni
v kulturi so osebe, ki samostojno opravljajo
kulturno dejavnost in so registrirani v razvidu
pri Ministrstvu za kulturo RS.
4. Na javni razpis lahko oddajo vloge:
– društva in zveze, registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti,
– posamezniki, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo RS,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v kulturi in so neproﬁtne,
– zavodi, gospodarske družbe in druge
organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v kulturi, vse v organiziranju nekomercialnih programov in projektov,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja za obseg dejavnosti na področju
kulture, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz
ustanovitvenega akta javnega zavoda,
– lastniki ali upravljalci nepremične kulturne dediščine, ki ima status kulturnega
spomenika,
– lastniki ali upravljalci spominskih obeležij,
– lastniki ali upravljalci prostorov, opreme in objektov, ki se pretežno uporabljajo
za kulturne namene.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na javni razpis lahko oddajo vloge prijavitelji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Trebnje,
– da so registrirani za izvajanje kulturnih
dejavnosti najmanj eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– da imajo urejeno dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– da so v preteklih letih redno izpolnjevali
pogodbene obveznosti, če so prejeli sredstva iz proračuna Občine Trebnje,
– za posameznike, ki so vpisani v razvid
samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za
kulturo RS, je pogoj, da imajo stalno prebivališče v Občini Trebnje,
– da bodo prijavljen kulturni projekt oziroma program izvedli v letu 2005.
V predhodnih točkah (4. in 5.) so določeni splošni pogoji za sodelovanje za vsa
področja javnega razpisa, v nadaljevanju
pa so za posamezna področja navedeni ožji
pogoji za sodelovanje.
Za področje A) lahko poda vlogo le lastnik ali upravljalec premične ali nepremične
kulturne dediščine, ki ima status kulturnega
spomenika ter lastnik ali upravljalec spominskega obeležja, ki je vključeno v evidenco Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V primeru solastništva na
kulturnem spomeniku oziroma spominskem
obeležju mora predlagatelj kulturnega projekta pridobiti pisno soglasje in izjavo vseh
lastnikov o zagotovitvi ustreznega ﬁnančnega deleža.
Z vlogo na področju B) lahko sodeluje
lastnik ali upravljalec objekta, prostora ali
opreme, ki se pretežno uporablja za kultur-

– odložitev prenove, nakupa prostorov
oziroma opreme bi povzročila nadaljnjo škodo na objektu;
– projekt se nanaša na prostore oziroma
opremo, katere uporablja večje število kulturnih skupin;
– projekt vsebuje racionalizacijo stroškov
(npr. tehnološki vidik).
Prijavitelj mora k vlogi predložiti sledeče
priloge:
– dokazilo o lastništvu (kolikor ni lastnik
Občina Trebnje),
– predračun za načrtovani projekt.
C) Dejavnost kulturnih društev, drugi kulturni programi in projekti ter nakup glasbil
Kot kriteriji za ocenjevanje programov in
projektov se bodo uporabili:
– dejavnost kulturnih društev, drugi kulturni programi in projekti: prijavitelj mora
zagotoviti lastna sredstva v minimalnem
deležu 50% (v primeru, da gre za projekt,
ki ga izvaja zavod, katerega ustanovitelj je
Občina Trebnje, se lahko soﬁnancira tudi
višji delež sredstev);
– nakup glasbil: Občina Trebnje posamezen projekt soﬁnancira do maksimalno 1/3
vrednosti projekta oziroma do 200.000 SIT;
– kakovost in uspešnost izvajalca na tem
področju v preteklih letih (odmevnost v strokovni javnosti, dostopnost, reference predlagatelja, obseg projekta oziroma programa);
– kakovost, uspešnost in izvedljivost
predlaganega projekta oziroma programa
(stopnja celovitosti in zaokroženosti, realna
možnost izvedbe projekta oziroma programa, stopnja predlagane ﬁnančne soudeleženosti predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi
sredstvi, predvidena dostopnost, neproﬁten
značaj programa oziroma projekta);
– realnost ocenjenih stroškov programa
oziroma projekta.
Prednostni kriteriji:
– programi oziroma projekti omogočajo
uspešno, množično vključevanje članov oziroma uporabnikov iz Občine Trebnje;
– programi oziroma projekti v programskem in izvajalskem pogledu znatno presegajo splošno kakovostno raven svojega okolja in kažejo aktualne, inovativne pristope.
Prijavljeni projekti in programi ne bodo
obravnavani prednostno:
– če imajo pretežno zabavno družabni
značaj;
– če se nanašajo na gostovanje po Sloveniji ali v tujini (razen, če je bistvenega pomena za razvoj občinske kulture);
– če se nanašajo na seminarje, priprave
oziroma druge vrste izobraževanj, ki niso
vsebinsko vezani na prijavljene programe
oziroma projekte.
Prijavitelj mora predložiti sledeče priloge:
– pravne osebe: delni izpisek iz sodne ali
druge evidence;
– samozaposleni v kulturi: odločba Ministrstva za kulturo RS o vpisu v razvid
samozaposlenega v kulturi,
– predračun za nakup glasbil.
Občina Trebnje si bo pridobila podatke
o registraciji društev iz uradnih evidenc UE
Trebnje, ostali prijavitelji pa so dolžni predložiti ustrezna dokazila, kot so predhodno
navedena.
D) Založništvo
Kot kriteriji za ocenjevanje projektov se
bodo uporabili:
– odmevnost v strokovni javnosti (reference);

ne namene. V primeru solastništva mora
predlagatelj kulturnega projekta pridobiti pisno soglasje in izjavo vseh lastnikov o zagotovitvi ustreznega ﬁnančnega deleža.
S programi projekti na področju C) lahko
sodelujejo prijavitelji, kot izhaja iz prvih petih
alinej 4. točke tega razpisa.
S projekti na področju D) lahko sodelujejo tudi prijavitelji, ki nimajo sedeža oziroma
stalnega prebivališča v Občini Trebnje, kolikor je projekt izjemnega kulturnega značaja
za Občino Trebnje.
Izpolnjevanje pogojev prejetih vlog ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje županja. Na podlagi ugotovitev o prepoznih in nepopolnih vlogah ter o vlogah, ki jih
niso vložile upravičene osebe, bo županja
izdala sklep o zavržbi takih vlog.
6. Kriteriji za dodelitev sredstev
A) Varstvo kulturne dediščine in spominska obeležja
Kot kriteriji za ocenjevanje projektov se
bodo uporabili:
– prijavitelj mora zagotoviti lastna sredstva v minimalnem deležu 60% (v primeru,
da gre za občinsko lastništvo oziroma solastništvo, Občina Trebnje lahko soﬁnancira
tudi višji delež sredstev);
– spomenik ima status kulturnega spomenika;
– spomenik in spominsko obeležje imata
zaradi zgodovinskih, kulturnih in drugih lastnosti pomen za območje Občine Trebnje;
– trajanje in faza projekta;
– pomembnost projekta v javnem dogajanju, pri popularizaciji, njegovi javni dostopnosti.
Prednostni kriteriji:
– stopnja zaščitenosti spomenika oziroma obeležja,
– poseben pomen spomenika oziroma
obeležja v Občini Trebnje,
– projekte že ﬁnancira Ministrstvo za kulturo RS.
Prijavitelj mora k vlogi predložiti sledeče
priloge:
– izpisek iz zemljiške knjige kot dokazilo
o lastništvu spomenika oziroma obeležja, ki
ni starejši od treh mesecev,
– poročilo o dosedanjem delu na kulturnem spomeniku oziroma spominskem
obeležju,
– kulturnovarstveno soglasje Zavoda za
varstvo kulturne dediščine Slovenije,
– predračun za načrtovana dela.
B) Nakup in investicijsko vzdrževanje
prostorov, opreme in objektov, ki se pretežno uporabljajo za kulturne namene
Kot kriteriji za ocenjevanje projektov se
bodo uporabili:
– prijavitelj mora zagotoviti lastna sredstva v minimalnem deležu 60% (v primeru,
da gre za občinsko lastništvo oziroma solastništvo, Občina Trebnje lahko soﬁnancira
tudi višji delež sredstev);
– projekt ohranja ali povečuje učinkovitost uporabe prostorov za izvajanje kulturnih
dejavnosti;
– projekt ohranja ali povečuje učinkovitost uporabe tehnične opreme za izvajanje
kulturnih dejavnosti;
– projekt je celovit, zaokrožen, tehtno
vsebinsko obrazložen in utemeljen;
– projekt je realno ovrednoten in ima
uravnoteženo ﬁnančno konstrukcijo.
Prednostni kriteriji:
– projekt se nanaša na prostore, ki so s
sklepom označeni kot javna infrastruktura
na področju kulture;
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– prepoznavnost avtorja v širšem prostoru;
– uspešnost in kakovost že objavljenih
del;
– vsebina in pomen izvirnega dela sta
vezana na Občino Trebnje oziroma na Dolenjsko;
– izvirnost in obseg projekta.
Prednostni kriteriji:
– kvaliteta projekta, ki jo je ocenil strokovnjak s področja predloženega projekta;
– reference izvajalca in njegovih dosedanjih del;
– projekt obravnava tematiko Občine
Trebnje oziroma Dolenjske.
Prijavitelj mora predložiti sledeče priloge:
– oceno predloženega projekta (»recenzija« neodvisnega strokovnjaka),
– predračun tiskarja za izdajo knjižnega
dela.
7. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Trebnje za leto
2005:
– za soﬁnanciranje varstva kulturne dediščine, spominskih obeležij ter za nakup in
investicijsko vzdrževanje prostorov, opreme
in objektov, ki se pretežno uporabljajo za
kulturne namene 24,605.000 SIT;
– za soﬁnanciranje dejavnosti kulturnih društev, drugih kulturnih programov in
projektov ter nakup glasbil in založništva
20,900.000 SIT.
8. Rok izvedbe izbranih kulturnih programov in projektov: Občina Trebnje bo z
izbranimi izvajalci kulturnih programov in
projektov sklenila pogodbe o soﬁnanciranju.
Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v
skladu z določili Odloka o proračunu Občine
Trebnje za leto 2005 in veljavnimi predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2005 morajo biti
porabljena v letu 2005.
9. Vsebina vloge na javni razpis: vloga
mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih
obrazcih za posamezno področje in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v razpisni dokumentaciji. Če izvajalec prijavlja več programov oziroma
projektov za posamezno področje, lahko
predloži le en izvod izpolnjenega obrazca
o splošnih podatkih izvajalca, vsak prijavljen projekt oziroma program pa predloži na
svojem prijavnem obrazcu.
10. Rok za predložitev vlog: najkasneje
do 16. 5. 2005 oziroma najkasneje ta dan
oddana na pošti kot priporočena pošiljka
v zapečatenem ovitku z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – Vloga na JR kultura
2005, Področje: (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: varstvo kulturne
dediščine)«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti navedba predlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila
oddana priporočeno na pošto do vključno
16. 5. 2005 ali do tega dne ni bila predložena v sprejemni pisarni Občine Trebnje,
Goliev trg 5, 8210 Trebnje.
Vloge, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih Občine Trebnje ali ne
bodo ustrezale razpisnim pogojem, ne bodo
obravnavane. Vlog, oddanih po roku za oddajo, komisija ne bo upoštevala.
11. Odpiranje vlog: po poteku razpisnega
roka bo komisija za odpiranje vlog odprla
vse prispele vloge. Odpiranje vlog bo javno
in bo potekalo dne 18. 5. 2005 ob 10. uri v
veliki sejni sobi v Občini Trebnje.
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12. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo
prijavitelji kulturnih programov in projektov
pisno obveščeni v 45 dneh od poteka razpisnega roka.
13. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisno dokumentacijo (besedilo razpisa, prijavne obrazce z navodili) lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v sprejemni pisarni Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210
Trebnje, v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na internetni strani
Občine Trebnje – http://www.trebnje.si/.
Občina je dolžna na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim prijaviteljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
14. Kontaktna oseba za dajanje informacij: Branka Marolt, tel. 07/348-11-26, faks
07/348-11-31.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.
Občina Trebnje
Št. 621-7/2004
Ob-10427/05
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Pravilnika in meril za soﬁnanciranje športnih programov v Občini Litija
(Uradni list RS, št. 37/05), Odloka o proračunu Občine Litija za leto 2005 (Uradni list
RS, št. 19/05) in Letnega programa športa
v Občini Litija v letu 2005, sprejetega na 23.
redni seji Občinskega sveta občine Litija,
dne 29. 3. 2005, objavlja Občina Litija
javni razpis
za zbiranje predlogov za soﬁnanciranje
programov športa za leto 2005 v Občini
Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi nosilci in
izvajalci športnih dejavnosti (športna društva
in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da izvajajo program javnega interesa
in da imajo organizirano redno dejavnost
najmanj 9 mesecev v letu,
– da imajo sedež v Občini Litija,
– da so ustrezno registrirani za izvajanje
dejavnosti v športu najmanj eno leto od prijave na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– da društva ob prijavi na razpis občini
dostavijo tudi poročilo o realizaciji programov, ki so bili soﬁnancirani iz proračunskih
sredstev v minulem letu ter podatke o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem
koledarskem letu,
– da drugi izvajalci ob prijavi na razpis
občini dostavijo tudi dokumentacijo iz katere bo razvidno, da so na podlagi zakonskih
predpisov registrirani tudi za opravljanje dejavnosti v športu ter druge podatke o ﬁnančni in poslovni sposobnosti za gospodarske
družbe in zasebnike.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo soﬁnancirali programi športa pod pogoji in v
skladu z letnim programom športa v Občini
Litija, upoštevajoč proračunske možnosti in
načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in
sicer za naslednje vsebine:
A) interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,

B) interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok in mladine (od 6 do 15 let),
C) športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
D) interesna športna vzgoja srednješolske mladine in študentov – organizirana in
vodena športna vadba (od 16 do 25 let) v
izbranih športnih panogah,
E) šport otrok in mladine, usmerjeni v
kakovostni in vrhunski šport – ki tekmujejo
v organiziranih sistemih državnih panožnih
zvez (šport mladih do 18 let),
F) kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki tekmujejo v organiziranih sistemih državnih panožnih zvez (šport odraslih nad 18 let),
G) športna rekreacija in šport za vse,
H) množične in promocijske športne prireditve v javnem interesu,
I) izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (trenerjev, vaditeljev idr.), ki delujejo v društvih in klubih,
J) nagrade in priznanja športnikom in
športnim delavcem,
K) šport invalidov,
L) delovanje občinske zveze športnih
društev, zavoda, pristojnega za šport ali druge javne strokovne službe za šport,
M) informiranje o športu, obveščanje in
propagandna dejavnost.
N) novogradnje, posodabljanje in investicijsko vzdrževanje javne športne infrastrukture,
O) najemnine v javnih športnih objektih
za dvoranske športe društev in klubov, ki
tekmujejo v rednih ligaških tekmovanjih na
ravni države,
P) tekoče in investicijsko vzdrževanje
igrišč za veliki nogomet.
Višina sredstev za soﬁnanciranje programov športa in prireditev v letu 2005 je
46 mio SIT. Sredstva se razdelijo v skladu
s sprejetim letnim programom športa, kar je
razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni
delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem
prijav.
3. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Litija, http://www.litija.net/.
Neustreznih in nepopolnih prijav predlagateljev brez izpolnjenih obrazcev na javnem razpisu ne bomo upoštevali.
4. Zadnji rok za zbiranje prijav je 6. 5.
2005, poslano priporočeno po pošti s poštnim žigom 5. 5. 2005, ali oddane osebno v
sobi 44 Občine Litija do 12. ure. Javno odpiranje prijav bo v ponedeljek, 9. 5. 2005, ob
19. uri v mali sejni sobi Občine Litija.
5. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z
obveznim pripisom: "Ne odpiraj – javni razpis za šport 2005!" Na hrbtni strani ovojnice
mora biti izpisan natančen naziv in naslov
predlagatelja.
6. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za
vrednotenje programov športa v Občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene
pogodbe za soﬁnanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega
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razpisa morajo biti porabljena v letu 2005 za
namene, za katere so bila dodeljena.
7. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav.
8. Dodatne informacije: Občina Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana
Weilgoni Anžel, soba 50, tel. 01/89-63-459
ali 89-63-438.
Občina Litija

moženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03) naslednji

Št. 512/05
Ob-10441/05
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, ID za DDV: SI48502502, objavlja na podlagi 6. člena Pravilnika o soﬁnanciranju programov kulturnih društev na
območju Občine Divača (Ur. l. RS, št. 54/04,
109/04)
javni razpis
za soﬁnanciranje programov kulturnih
društev na območju Občine Divača v
letu 2005
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 6,000.000 SIT.
2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so
predmet soﬁnanciranja:
– dejavnost pevskih zborov,
– dejavnost pihalnih orkestrov,
– dejavnost baleta,
– dejavnost društev, ki so sestavljena iz
več skupin,
– dejavnost dramske, gledališke in lutkovne skupine,
– dejavnost likovne, fotografske, video in
ﬁlmske skupine,
– dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo
v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za
podobne zvrsti kulturnih programov.
3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– izvajalci programov kulturnih društev,
ki imajo sedež na območju Občine Divača,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neproﬁtni
osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom.
4. Predmet soﬁnancirfanja so programi
kulturnih društev v letu 2005.
5. Obrazci za pridobitev sredstev
Obrazci, ki so predmet razpisa se lahko
dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača pri referentu za kulturo v času
uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni
strani www.lex-localis.info). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel.
05/73-10-937 Nataša Macarol.
6. Dostava vlog: izpolnjene vloge z vsemi
zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v
zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – vloga
za razpis Kultura 2005« osebno ali po pošti
do 9. 5. 2004 do 10. ure na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Slep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v petih
dneh po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Ob-10442/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka o

uresničevanju javnega interesa na področju
športa v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 54/04)
Občina Divača, objavlja
javni razpis
za izbiro in soﬁnanciranje izvajalcev
programov športa v Občini Divača za
leto 2005
1. Občina Divača bo v letu 2005 soﬁnancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev.
II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in vrtec.
Če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
III. Okvirna višina sredstev za soﬁnanciranje programov športa v letu 2005 je
5,750.000 SIT.
IV. Programi in izvajalci bodo izbrani in
soﬁnancirani na podlagi meril za izbor in
soﬁnanciranje programov športa v Občini
Divača (Ur. l. RS, št. 54/04).
V. Rok za prijavo programov je do torka,
10. 5. 2005 do 12. ure, na kar naj računajo
tudi prijavitelji, ki bodo prijave poslali po
pošti. Prijave se oddajo na naslov: Občina
Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Prijava se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno oznako:
»Ne odpiraj – javni razpis za izbiro in soﬁnanciranje izvajalcev programov športa v
Občini Divača za leto 2005. Na hrbtni strani
kuverte pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavi priložite obrazce in drugo dokumentacijo navedeno v razpisni dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo v sprejemni
pisarni Občine Divača ali na spletni strani
www.leks-localis.info.
VI. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri Zdenki Hreščak oziroma na tel.
05/731-09-30.
VII. Opozarjamo vse prijavitelje, da mora
prijava vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente. Nepopolnih prijav
strokovna komisija ne bo obravnavala.
VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli
v 15 dneh po preteku roka za oddajo prijav.
Občina Divača
Ob-10322/05
Občina Kočevje, Ljubljanska 26, Kočevje, razpisuje na podlagi 39. člena Uredbe o
pridobivanju in upravljanju s stvarnim pre-
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javni razpis
z zbiranjem pisnih prijav za prodajo
samostojnih gradbenih parcel na
javni dražbi, za gradnjo individualnih
stanovanjskih in poslovnih objektov,
in sicer:
1. gradbena parcela, sestavljena iz parc.
št. 627/1 pašnik 4r. v izmeri 1014 m2 in parc.
št. 309/12 pašnik 5r. v izmeri 452 m2, vse
k.o. Koblarji;
2. gradbena parcela, sestavljena iz parc.
št. 627/2 pašnik 5r. v izmeri 303 m2, parc. št.
627/3 pašnik 4r. v izmeri 1310 m2, parc. št.
309/11 pašnik 5r. v izmeri 99 m2, parc. št.
786/4 pot v izmeri 225 m2, parc. št. 655/7
gozd 3r. v izmeri 177 m2, parc. št. 652/12
pašnik 4r. v izmeri 110 m2, vse k.o. Koblarji;
3. gradbena parcela, sestavljena iz parc.
št. 655/11 gozd 3r. v izmeri 356 m2, parc. št.
652/8 pašnik 4r. v izmeri 390 m2 in parc. št.
660/10 travnik 5r. v izmeri 73 m2, vse k.o.
Koblarji;
4. gradbena parcela, sestavljena iz parc.
št. 652/7 pašnik 4r. v izmeri 783 m2 in parc.
št. 660/9 travnik 5r. v izmeri 159 m2, vse
k.o. Koblarji;
5. gradbena parcela, sestavljena iz parc.
št. 652/1 pašnik 4r. v izmeri 1007 m2, parc.
št. 660/8 travnik 5r. v izmeri 93 m2 in parc.
št. 654/3 njiva 5r. v izmeri 51 m2, vse k.o.
Koblarji;
6. gradbena parcela, sestavljena iz parc.
št. 652/6 pašnik 4r. v izmeri 1348 m2 in parc.
št. 660/7 travnik 5r. v izmeri 121 m2, vse k.o.
Koblarji;
7. zemljišče (v Bračičevi ulici - za reševalno postajo) sestavljena iz parc. št. 1124/1
(travnik 3) v izmeri 551 m2 in parc. št. 1124/4
(travnik 3), v izmeri 24 m2, vse k.o. Kočevje; zemljišče je po izdelani lokacijski dokumentaciji namenjeno gradnji stanov. objekta
- dvojčka;
8. gradbena parcela parc. št. 2063/5 odprto skladišče v izmeri 1296 m2, k.o. Kočevje (za dostop do parcele je potrebno dovoljenje lastnikov parc. št. 2066/20, 2066/8 ali
2063/1 k.o. Kočevje);
9. gradbena parcela – parc. št. 2497/121
gozd v izmeri 1106 m2, k.o. Kočevje;
10. gradbena parcela – parc. št. 2497/122
gozd v izmeri 1134 m2, k.o. Kočevje;
11. gradbena parcela – parc. št. 2497/123
gozd v izmeri 1211 m2, k.o. Kočevje;
12. gradbena parcela – parc. št. 2497/124
gozd v izmeri 1029 m2, k.o. Kočevje;
13. gradbena parcela – parc. št. 2497/125
gozd v izmeri 1075 m2, k.o. Kočevje;
14. gradbena parcela – parc. št. 2497/126
gozd v izmeri 1101 m2, k.o. Kočevje;
15. gradbena parcela – parc. št. 2497/127
gozd v izmeri 997 m2, k.o. Kočevje;
16. gradbena parcela – parc. št. 2860/86
pašnik 5r. v izmeri 1020 m2, k.o. Livold;
17. gradbena parcela – parc. št. 2860/87
pašnik 5r. v izmeri 1061 m2, k.o. Livold;
18. gradbena parcela – parc. št. 2860/88
pašnik 5r. v izmeri 1098 m2, k.o. Livold;
19. gradbena parcela – parc. št. 2860/89
pašnik 5r. v izmeri 1006 m2, k.o. Livold;
20. gradbena parcela – parc. št. 2860/90
pašnik 5r. v izmeri 981 m2, k.o. Livold;
21. gradbena parcela – parc. št. 2860/91
pašnik 5r. v izmeri 900 m2, k.o. Livold;
22. gradbena parcela – parc. št. 2860/92
pašnik 5r. v izmeri 1017 m2, k.o. Livold;
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23. gradbena parcela – parc. št. 2860/93
pašnik 5r. v izmeri 973 m2, k.o. Livold;
24. gradbena parcela – parc. št. 2860/94
pašnik 5r. v izmeri 967 m2, k.o. Livold;
25. gradbena parcela – parc. št. 2860/95
pašnik 5r. v izmeri 902 m2, k.o. Livold;
26. gradbena parcela – parc. št. 2860/96
pašnik 5r. v izmeri 1004 m2, k.o. Livold;
27. gradbena parcela – parc. št. 2860/97
pašnik 5r. v izmeri 986 m2, k.o. Livold;
28. gradbena parcela – parc. št. 2860/98
pašnik 5r. v izmeri 1033 m2, k.o. Livold;
29. gradbena parcela – parc. št. 2860/99
pašnik 5r. v izmeri 1143 m2, k.o. Livold;
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30. gradbena parcela – parc. št. 2860/100
pašnik 5r. v izmeri 1069 m2, k.o. Livold;
31. gradbena parcela – parc. št. 2860/101
pašnik 5r. v izmeri 1092 m2, k.o. Livold;
32. gradbena parcela – parc. št. 2860/102
pašnik 5r. v izmeri 1072 m2, k.o. Livold;
33. gradbena parcela – parc. št. 2860/103
pašnik 5r. v izmeri 905 m2, k.o. Livold;
34. gradbena parcela – parc. št. 2860/104
pašnik 5r. v izmeri 1072 m2, k.o. Livold;
35. gradbena parcela – parc. št. 2860/106
pašnik 5r. v izmeri 897 m2, k.o. Livold;
36. gradbena parcela – parc. št. 2860/107
pašnik 5r. v izmeri 1220 m2, k.o. Livold;

37. gradbena parcela – parc. št. 2860/108
pašnik 5r. v izmeri 1155 m2, k.o. Livold;
38. gradbena parcela – parc. št. 2860/109
pašnik 5r. v izmeri 1210 m2, k.o. Livold;
39. gradbena parcela – parc. št. 2860/110
pašnik 5r. v izmeri 905 m2, k.o. Livold;
40. gradbena parcela – parc. št. 2860/117
pašnik 5r. v izmeri 1004 m2, k.o. Livold;
41. gradbena parcela – parc. št. 2860/118
pašnik 5r. v izmeri 1054 m2, k.o. Livold;
42. gradbena parcela – parc. št. 2860/119
pašnik 5r. v izmeri 1037 m2, k.o. Livold;
43. gradbena parcela – parc. št. 2860/120
pašnik 5r. v izmeri 1025 m2, k.o. Livold;

Količina m2

Cena za m2
z DDV

Vrednost zemljišča
(gradbene parcele)
z davkom

Vrednost
priprave
zemljišča

Skupaj
vrednost

1.

1466 m2

2.537,35 SIT

3,719.755,10 SIT

2,176.570,46 SIT

5,896.325,56 SIT

2.

2224 m2

2.537,35 SIT

5,643.066,40 SIT

3,346.514,66 SIT

8,989.581,06 SIT

3.

819 m2

2.537,35 SIT

2,078.089,65 SIT

1,276.841,70 SIT

3,354.931,35 SIT

4.

942 m2

2.537,35 SIT

2,390.183,70 SIT

1,342.168,68 SIT

3,732.352,38 SIT

5.

1151 m2

2.537,35 SIT

2,920.489,85 SIT

1,708.890,00 SIT

4,629.379,85 SIT

6.

1469 m

2

2.537,35 SIT

3,727.367,15 SIT

2,181.024,73 SIT

5,908.391,88 SIT

7.

575 m2

4.963,00 SIT

2,853.840,00 SIT

3,177.239,12 SIT

6,031.079,12 SIT

8.*

1296 m2

3.033,00 SIT

4,009.383,00 SIT

87.060,79 SIT

4,096.443,00 SIT

9.

1106 m2

3.420,00 SIT

3,782.520,00 SIT

4,619.932,00 SIT

8,402.452,00 SIT

10.

1134 m2

3.420,00 SIT

3,878.280,00 SIT

4,735.182,00 SIT

8,613.462,00 SIT

11.

1211 m2

3.420,00 SIT

4,141.620,00 SIT

5,052.118,00 SIT

9,193.734,00 SIT

12.

1029 m

2

3.420,00 SIT

3,519.180,00 SIT

4,302.997,00 SIT

7,822.177,00 SIT

13.

1075 m2

3.420,00 SIT

3,676.500,00 SIT

4,492.335,00 SIT

8,168.835,00 SIT

14.

1101 m2

3.420,00 SIT

3,765.420,00 SIT

4,599.352,00 SIT

8,364.772,00 SIT

15.

997 m2

3.420,00 SIT

3,409.740,00 SIT

4,171.283,00 SIT

7,581.023,00 SIT

16.

1020 m2

3.420,00 SIT

3,488.400,00 SIT

4,265.952,00 SIT

7,754.352,00 SIT

17.

1061 m2

3.420,00 SIT

3,628.620,00 SIT

4,434.710,00 SIT

8,063.330,00 SIT

18.

1098 m2

3.420,00 SIT

3,755.160,00 SIT

4,587.004,00 SIT

8,342.164,00 SIT

19.

1006 m

2

3.420,00 SIT

3,440.520,00 SIT

4,208.327,00 SIT

7,648.847,00 SIT

20.

981 m2

3.420,00 SIT

3,355.020,00 SIT

4,105.426,00 SIT

7,460.446,00 SIT

21.

900 m2

3.420,00 SIT

3,078.000,00 SIT

3,772.026,00 SIT

6,850.026,00 SIT

22.

1017 m2

3.420,00 SIT

3,478.140,00 SIT

4,253.604,00 SIT

7,731.744,00 SIT

23.

973 m2

3.420,00 SIT

3,327.660,00 SIT

4,072.498,00 SIT

7,400.158,00 SIT

24.

967 m2

3.420,00 SIT

3,307.140,00 SIT

4,047.801,00 SIT

7,354.941,00 SIT

25.

902 m

2

3.420,00 SIT

3,084.840,00 SIT

3,780.258,00 SIT

6,865.098,00 SIT

26.

1004 m2

3.420,00 SIT

3,433.680,00 SIT

4,200.095,00 SIT

7,633.775,00 SIT

27.

986 m2

3.420,00 SIT

3,372.120,00 SIT

4,126.006,00 SIT

7,498.126,00 SIT

28.

1033 m2

3.420,00 SIT

3,532.860,00 SIT

4,319.461,00 SIT

7,852.321,00 SIT

29.

1143 m2

3.420,00 SIT

3,909.060,00 SIT

4,772.226,00 SIT

8,681.286,00 SIT

30.

1069 m2

3.420,00 SIT

3,655.980,00 SIT

4,467.639,00 SIT

8,123.619,00 SIT

31.

1092 m

2

3.420,00 SIT

3,734.640,00 SIT

4,562.308,00 SIT

8,296.948,00 SIT

32.

1072 m2

3.420,00 SIT

3,666.240,00 SIT

4,479.987,00 SIT

8,146.227,00 SIT

33.

905 m2

3.420,00 SIT

3,095.100,00 SIT

3,792.606,00 SIT

6,887.706,00 SIT

34.

1072 m2

3.420,00 SIT

3,666.240,00 SIT

4,479.987,00 SIT

8,146.227,00 SIT

35.

897 m2

3.420,00 SIT

3,067.740,00 SIT

3,759.678,00 SIT

6,827.418,00 SIT

36.

1220 m2

3.420,00 SIT

4,172.400,00 SIT

5,089.162,00 SIT

9,261.562,00 SIT

37.

1155 m2

3.420,00 SIT

3,950.100,00 SIT

4,821.619,00 SIT

8,771.719,00 SIT

38.

1210 m

2

3.420,00 SIT

4,138.200,00 SIT

5,048.002,00 SIT

9,186.202,00 SIT

39.

905 m2

3.420,00 SIT

3,095.100,00 SIT

3,792.606,00 SIT

6,887.706,00 SIT

40.

1004 m2

3.420,00 SIT

3,433.680,00 SIT

4,200.095,00 SIT

7,633.775,00 SIT

41.

1054 m2

3.420,00 SIT

3,604.680,00 SIT

4,405.898,00 SIT

8,010.578,00 SIT

42.

1037 m2

3.420,00 SIT

3,546.540,00 SIT

4,335.925,00 SIT

7,882.465,00 SIT

43.

1025 m2

3.420,00 SIT

3,505.500,00 SIT

4,286.532,00 SIT

7,792.032,00 SIT
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Prodajalec si pridržuje pravico zvišanja
cen na dan dražbe na podlagi informacij
Gospodarske zbornice Slovenije.
Stroški priprave zemljišč obsegajo stroške parcelacij in stroške cenitev ter stroške
postopka do javne dražbe ter tudi stroške
komunalnega opremljanja oziroma komunalnega prispevka.
* Pod zap. št. 8, se pri obračunu davka
na ceno zemljišča upošteva davek v višini
2% na promet nepremičnin, stroški priprave
zemljišč pa ne obsegajo stroškov komunalnega prispevka.
Komunalni prispevek poravna investitor
ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe.
Individualne priključke na navedene komunalne objekte in naprave zgradi investitor
na svoje stroške.
Na vseh gradbenih parcelah je dovoljeno
graditi le stanovanjske objekte razen pod št.
8, kjer je parcela namenjena graditvi poslovnih prostorov.
Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
Vsi interesenti morajo pisno prijavo poslati v zaprti kuverti (s pripisom za javno
dražbo – ne odpiraj) in ji priložiti:
– potrdilo o vplačani kavciji, ki znaša
10% izklicne vrednosti zemljišča,
– potrdilo o državljanstvu,
– kopijo izpisa iz registra pravnih oseb.
Javna dražba za oddajo zemljišč za
gradnjo stanovanjskih in poslovnih objektov
bo ustna, izvajala jo bo komisija za odpiranje
prijav in izvajanje javne dražbe po vrstnem
redu iz razpisa dne sreda 4. 5. 2005, ob 12.
uri v sejni sobi Občine Kočevje, Ljubljanska
26, Kočevje.
Javno odpiranje prijav bo 1/2 ure pred
dražbo.
Splošni pogoji:
Kavcija se plača na podračun proračuna
Občine Kočevje, ki je odprt pri UJP Novo
mesto, št. 01248 – 0100005213.
Vplačana kavcija se pridobitelju stavbnega zemljišča šteje v kupnino, ki mora biti
plačana v osmih dneh po podpisu pogodbe,
neuspelemu udeležencu pa se brezobrestno vrne v petih dneh po dražbi.
Upoštevane bodo samo prijave, ki bodo
prispele na vložišče Občine Kočevje do 4. 5.
2005 do 10. ure.
Na podlagi vrstnega reda prispelih prijav napravi komisija za odpiranje prijav in
izvajanje dražbe za predmet dražbe (zemljišče) “dražbeni list”, na katerem je zapisan
vrstni red dražiteljev. Če je na dražbenem
listu vpisan samo en interesent, se mu lahko proda zemljišče po izklicni vrednosti. V
primeru, ko je na dražbenem listu vpisanih
več interesentov, se zvrstijo po vpisanem
vrstnem redu na dražbenem listu. Pred pričetkom dražbe vsak dražitelj podpiše pravila
javne dražbe.
Najnižji znesek višanja znaša 2% od izklicne vrednosti.
Stavbno zemljišče bo oddano najugodnejšemu ponudniku, to je tistemu, ki ponudi
višjo ceno.
Komisija s soglasjem župana lahko postopek tudi ustavi do sklenitve pravnega posla. Pri tem se dražiteljem povrnejo stroški,
v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
Najkasneje v roku 30 dni od javne dražbe se sklene z uspelim ponudnikom pogodba o prodaji stavbnega zemljišča. V
pogodbi se za nezazidana stavbna zemljiš-

Vsak dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene na TRR Občine Laško št.
01257-0100003220, odprt pri UJP Žalec.
Dražitelj mora pred začetkom dražbe
predložiti dokazilo o plačilu varščine.
Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne
in ﬁzične osebe. Pred začetkom javne dražbe morajo pravne osebe, ki so registrirane
v Republiki Sloveniji, prodajalcu predložiti
ustrezno dokazilo, ki ne sme biti starejše od
30 dni, ﬁzične osebe pa morajo priložiti fotokopijo osebnega dokumenta. Pooblaščenci
pravnih in ﬁzičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti notarsko overjeno neomejeno
specialno pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe.
Tuja pravna ali ﬁzična oseba mora zaradi
vpisa v zemljiško knjigo predložiti enolično
identiﬁkacijsko številko oziroma EMŠO.
Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in sprejema vse pogoje.
Dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat ponovi najvišjo ponudbo. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne ugovore reši voditelj
dražbe.
Uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli, se varščina brez obresti vrne
v 8 dneh po končani javni dražbi.
IV. 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).
Javna dražba se bo vršila v prostorih
Občine Laško, Urada župana, Mestna ulica
2, Laško, v sejni sobi, v ponedeljek 30. 5.
2005, ob 14. uri.
Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene prodajne pogodbe z nobenim od dražiteljev.
V. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti prodajno
pogodbo najkasneje v 15 dneh po
zaključku javne dražbe. Kupec mora
poravnati kupnino, pripadajoči komunalni
prispevek za stavbno zemljišče in stroške
projekta v 8 dneh po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne kupnine je bistvena
sestavina pravnega posla. Kolikor kupec
ne poravna kupnine na določen način in v
določenem roku po sklenitvi pogodbe, se
šteje prodajna pogodba za razdrto, brez
izvedbe posebnega postopka. Če dražitelj
po svoji krivdi ne izpolni obveznosti iz
prejšnjega stavka, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Po plačilu celotne kupnine in poravnavi
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina
izročila v posest, v zemljiško knjigo pa bo
podan zemljiško knjižni predlog po zgraditvi
objekta, ki je predmet te dražbe.
Kupec se obveže plačati kupnino, 20%
DDV in stroške Občine Laško v zvezi s pripravo pogodbe.
VI. Ustavitev postopka
Komisija za izvedbo javne dražbe lahko do sklenitve pogodbe postopek prodaje
ustavi.
Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Dodatne informacije lahko dobite na tel. 03/73-38-710, 03/73-38-712 ali
03/73-38-714.
Občina Laško

ča obračuna tudi 20% DDV. Če pridobitelj
stavbnega zemljišča enostransko odstopi
od pogodbe, izgubi pravico do povračila
kavcije. Pogodba postane veljavna, ko jo
potrdi notarka.
Vse informacije lahko interesenti dobijo na sedežu Občine Kočevje, Oddelek za
okolje infrastrukturo in gospodarstvo, Služba za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
Ljubljanska c. 26, Kočevje, oziroma po tel.
89-38-237 pri Ivanu Maroltu.
Občina Kočevje

Javne dražbe
Ob-10350/05
Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško,
razpisuje na podlagi Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in
30/02), 40. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), Odloka o ustanovitvi Javnega nepremičninskega sklada Občine Laško (Ur. l. RS,
št. 33/01 in 68/03) ter Finančnega načrta in
programa dela Javnega nepremičninskega
sklada Občine Laško za leto 2005
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
I. Predmet prodaje je:
Stavbno zemljišče v Debru pri Laškem s
parc. št. 1230/27, vl. št. 464, v skupni izmeri
2416 m2, k.o. Rečica.
Izklicna cena je 10.826 SIT/m2 oziroma
26,156.582 SIT za parcelo, ki je predmet
dražbe. Izklicna cena ne vsebuje nobenih
davščin.
Po lokacijski informaciji Občine Laško,
št. 36001-39/2003, z dne 16. 4. 2004, je
nepremičnina opredeljena kot stavbno zemljišče.
II. Posebni pogoji:
Na predmetnem zemljišču je dražitelj
oziroma kupec dolžan zgraditi stanovanjski
blok – lamela 15 v skladu z zazidalnim načrtom KS3 in KC2/1, projektno dokumentacijo in izdanim gradbenim dovoljenjem št.
35101-75/2004-32/4, z dne 27. 1. 2005, ki
ga je izdala Upravna enota Laško.
Notarski stroški, stroški dajatev na promet nepremičnin in stroški prenosa lastninske pravice v zemljiško knjigo bremenijo
kupca. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo.
V izklicni ceni ni zajet komunalni prispevek in stroški projekta, ki jih mora poravnati
uspeli dražitelj oziroma kupec.
Parkirna mesta za parkiranje osebnih vozil v skladu s projektno dokumentacijo in izdanim gradbenih dovoljenjem št.
35101-75/2004-32/4, z dne 27. 1. 2005, na
parceli 1230/27, k.o. Rečica, so javne površine v upravljanju Občine Laško.
Objekt mora biti zgrajen najkasneje v 12
mesecih po sklenitvi prodajne pogodbe.
III. Pogoji javne dražbe:
Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku. Dražbo vodi predsednik komisije
za izvedbo in nadzor prodaje ter nakupov
stavbnih zemljišč (v nadaljevanju voditelj
dražbe).
Znesek vsakega višanja na dražbi je
100.000 SIT.
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Razpisi delovnih
mest
Št. 119-3/2005-15
Ob-10080/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 24/05) objavlja
Upravna enota Ljubljana javni natečaj za
uradniška delovna mesta:
1. Referenta v Glavni pisarni Oddelka za gospodarstvo in občo upravo v izpostavi Center, na katerem se delo lahko
opravlja v nazivih referent III, II ali I.
Delo se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
2. Referenta v Glavni pisarni Oddelka za
gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo
v izpostavi Moste-Polje, na katerem se delo
lahko opravlja v nazivih referent III, II ali I.
Delo se opravlja na lokaciji Proletarska
cesta 1 v Ljubljani.
3. Referenta v Glavni pisarni Oddelka za
gospodarstvo, kmetijstvo in občo upravo
v izpostavi Vič-Rudnik, na katerem se delo
lahko opravlja v nazivih referent III, II ali I.
Delo se opravlja na lokaciji Trg Mladinskih
delovnih brigad 7 v Ljubljani.
Pogoji: najmanj srednja strokovna izobrazba upravno administrativne, ekonomske ali
splošne smeri, 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj, strokovni upravni izpit, strokovni izpit iz upravnega postopka, trimesečno poskusno delo.
4. Svetovalca (pripravnika) za usposabljanje za opravo državnega izpita iz
javne uprave v izpostavi Moste-Polje.
Pogoji: najmanj visoka strokovna izobrazba pravne, upravne smeri ali družboslovne
smeri.
Delo se opravlja na lokaciji Proletarska
cesta 1 v Ljubljani.
Poleg posebnih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava, ter pogoje, določene v Zakonu o javnih
uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– da oseba ni pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Pisni vlogi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– 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.
Kandidati za delovna mesta referenta morajo vlogi priložiti še:
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (kolikor ga imajo, sicer bo
moral izbrani kandidat izpit opraviti v roku
enega leta po sklenitvi delovnega razmerja),
– potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
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Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati
za delovna mesta referenta sklenjeno za nedoločen čas in s polnim delovnim časom, za
delovno mesto pripravnika pa za določen
čas, za čas usposabljanja, tj. 10 mesecev in
s polnim delovnim časom.
Dodatne informacije lahko dobite na
tel. 01/306-31-62 in 01/306-30-74.
Vsi izrazi, ki so v javnem natečaju zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Pisne vloge z dokazili posredujte v roku
8 dni na naslov: Upravna enota Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri obvestili v 30 dneh
po opravljeni izbiri.
Upravna enota Ljubljana
Ob-10081/05
Svet Osnovne šole Livada, Ul. Dušana
Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto:
ravnatelja/ice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom
o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo); imeti mora:
– najmanj visokošolsko izobrazbo ter izpolnjevati druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli,
– najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju,
– naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit.
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
petih let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 9.
2005, oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom
oziroma vizijo razvoja in dela šole za mandatno obdobje pošljite najkasneje v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne
šole Livada, Ul. Dušana Kraigherja 2, 1000
Ljubljana, z oznako »Prijava za razpis za
ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Livada
Ob-10082/05
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 41/95 in 73/04), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarja Vojka Pintarja iz Kranja razpisuje
eno prosto mesto notarskega kandidata pri notarju Vojku Pintarju v Kranju.
Za notarskega kandidata je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da je
državljan Republike Slovenije, da je poslovno
sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostriﬁcirano v
tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da
je opravil pravniški državni izpit in da aktivno
obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega kandidata, z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema

Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana, Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 8
Ob-10083/05
Na podlagi šestega odstavka 57. člena in
prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Višje delovno in socialno sodišče, Urad predsednice,
Dunajska cesta 22, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za 1 prosto uradniško delovno mesto
pravosodni svetnik II.
1. Organ in kraj opravljanja dela: Višje
delovno in socialno sodišče, Dunajska cesta
22, Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
pravosodni svetnik (višji strokovni sodelavec).
Kratek opis dela: priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve, spremljanje in proučevanje prakse sodišč, priprava
pomembnejših poročil in analiz, poročanje
na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb, priprava gradiva in sodelovanje
ter pisanje zapisnika na sejah oddelka, priprava sodnih odločb za potrebe službe za
informatiko.
3. Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v naslednjih nazivih: pravosodni
svetnik II, pravosodni svetnik I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni
svetnik II.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma
pravosodni izpit,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje enega tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) in pogoje za imenovanje v naziv, ki
jih določa drugi odstavek 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02
– 2/04).
5. K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu RS,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da kandidat ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev (izda ga Ministrstvo
za pravosodje),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja navedenega v prejšnji alinei (izda ga krajevno pristojno sodišče).
Potrdili, navedeni v predzadnji in zadnji
alinei 5. točke, ob prijavi lahko nadomesti
pisna izjava kandidata, navedeni potrdili pa
bo izbrani kandidat moral predložiti pred izdajo odločbe o izbiri.
6. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS na naslov:
Višje delovno in socialno sodišče, Urad predsednice, Dunajska cesta 22, Ljubljana ali na
elektronski naslov marjeta.dornik@sodisce.
si z oznako »javni natečaj«. Prijavljene kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v 15 dneh
po opravljeni izbiri.
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7. Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri vodji urada predsednice in vodji kadrovske službe Marjeti Dornik, tel. 01/474-47-50.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Višje delovno in socialno sodišče

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.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in tri
mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a na
delovnem mestu referent, v nazivu referent
III, v prostorih Upravne enote Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Celje, Trg
celjskih knezov 9, Celje v roku 8 dni od dne
objave v Uradnem listu Republike Slovenije
oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati/ke
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od te objave. O izbiri uradnika
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. št. 03/426-54-14.
Upravna enota Celje

Ob-10093/05
Na podlagi 34. člena Statuta PK Psihiatrična klinika Ljubljana, razpisuje prosto delovno mesto
predstojnika/predstojnice strokovne
organizacijske enote Klinični oddelek za
mentalno zdravje.
Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj kot
specialist psihiater/specialistka psihiatrinja,
– aktivno znanje vsaj enega svetovnega
jezika,
– pridobljen naziv visokošolskega učitelja
psihiatrije ali višjega svetnika.
Kandidat/kandidatka mora vlogi predložiti
program strokovnega dela in razvoja organizacijske enote za obdobje njegovega/njenega mandata.
Mandat delavca/delavke traja štiri leta. Po
preteku te dobe je lahko ponovno imenovan/imenovana.
Prijave z dokazili v slovenskem jeziku o
izpolnjevanju vseh pogojev naj kandidat/kandidatka skupaj s programom dela in razvoja
pošlje v 8 dneh od dneva objave razpisa
na naslov: Psihiatrična klinika, Studenec 48,
1260 Ljubljana Polje, v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis predstojnika/predstojnico strokovne organizacijske enote Klinični oddelek
za mentalno zdravje«.
Kandidati/kandidatke bodo obveščeni/e v
zakonitem roku.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 68/1-05
Ob-10123/05
Svet zavoda Tehniški šolski center Kranj,
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, razpisuje
prosti delovni mesti
ravnatelja/ravnateljice strokovne in poklicne šole in
ravnatelja/ravnateljice strokovne gimnazije.
Kandidati/kandidatke morajo za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice enote, za katero kandidirajo, izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
s 53. členom Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 115/03).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje enote zavoda.
Izbrani/a kandidat/kandidatka enote bo
imenovan/a za mandatno dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2005
oziroma skladno s sklepom o imenovanju in
s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, kratkim življenjepisom
in opisom dosedanjega dela naj kandida-

ti/kandidatke pošljejo v zaprti ovojnici z
oznako »za razpis ravnatelja/ravnateljice,
in s pripisom enote, za katero kandidirajo«,
na naslov: Svet zavoda Tehniški šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, v
roku 8 dni od dneva objave tega razpisa.
Vloga se bo štela za pravočasno, če bo
zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.
Prijavljeni/e kandidati/kandidatke bodo
obveščeni o izbiri v zakonitem roku.
Tehniški šolski center Kranj
Št. 89/2005
Ob-10143/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih – Uradno prečiščeno besedilo
(ZJU-UPB1) (Ur. l. RS, št. 35/05), načelnik
Upravne enote Celje, objavlja javni natečaj
za prosto delovno mesto:
referent v Oddelku za upravne notranje zadeve, v Referatu za državljanstva,
matične zadeve, javni red in tujce.
Delovno mesto referent je uradniško
delovno mesto, na katerem se delo lahko
opravlja v nazivu referent III, II ali I.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področje delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo najmanj srednjo izobrazbo
splošne, upravne ali ekonomske smeri;
– imeti morajo najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj;
– imeti morajo opravljen strokovni upravni izpit;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka;
– v času opravljanja poskusnega dela
mora izbrani kandidat opraviti izpit za matičarja;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo zaključnega spričevala;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso
bili obsojeni na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/la
pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem
postopku, predložiti pred imenovanjem v
naziv.
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Ob-10151/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
podsekretar v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik ali univerzitetni diplomirani ekonomist;
– najmanj 8 let delovnih izkušenj (v primeru, da ima kandidat magisterij ali doktorat
se zahteva 5 let in 4 mesece delovnih izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delo-
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vnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za
upravni postopek na drugi stopnji s področja
carinskih in davčnih zadev, Oddelku za davčni
postopek na drugi stopnji, Ministrstva za ﬁnance, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, v nazivu
podsekretar. Delo na tem delovnem mestu se
lahko opravlja zgolj v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-13/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta«.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-15/2005/1
Ob-10153/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem
izpitu;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju
za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev Ministrstva
za ﬁnance, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, v
nazivu svetovalec II. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivu svetovalec
II in I.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-15/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta«.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-14/2005/1
Ob-10154/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za upravni
postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni pravniški izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih mora kandidat predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem pravniškem izpitu.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju
za upravni postopek na drugi stopnji s področja carinskih in davčnih zadev Ministrstva
za ﬁnance, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec III. Delo na tem delovnem mestu se lahko opravlja v nazivu višji
svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-14/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta«.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).

V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-16/2005/1
Ob-10155/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za upravljanje s sredstvi EU.
Pogoji za opravljanje dela:
– diplomirani ekonomist ali univerzitetni
diplomirani ekonomist;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo se zahteva 3 leta in 4 mesece delovnih
izkušenj).
Drugi posebni pogoji:
– znanje angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od imenovanja
v naziv).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo o znanju angleškega jezika (tj.
opravljeni izpit iz navedenega jezika v okviru programa do- ali podiplomskega študija
ali jezikovno izobraževanje pri ustrezni izobraževalni instituciji – šola tujega jezika ali
opravljeno večtedensko izobraževanje v angleškem jeziku ali večkratna udeležba na
strokovnih srečanjih, na katerih ste aktivno
uporabljali angleški jezik);
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma o opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima).
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju
za upravljanje s sredstvi EU, Ministrstva za
ﬁnance, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu
višji svetovalec III. Delo na tem delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec III, II in I.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
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št. 111-02-16/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta“.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-63 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 111-02-12/2005/1
Ob-10156/05
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, p.p. 644, 1001 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec – pripravnik v Sektorju za
javna naročila, gospodarske javne službe
in koncesije.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetni diplomirani pravnik.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti:
– fotokopija diplome.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije ter da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas 10 mesecev,
za čas opravljanja pripravništva, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v Sektorju za
javna naročila, gospodarske javne službe in
koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili v
osmih dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo
za ﬁnance, Služba za kadre in organizacijo,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj
št. 111-02-12/2005 in navedbo razpisanega
delovnega mesta“.
Upoštevali bomo samo popolne prijave.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije smo na voljo na
tel. 01/369-63-50 (Lea Kristan).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za ﬁnance
Št. 122-95/2005
Ob-10157/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33, 1000
Ljubljana, javni natečaj za uradniško delovno
mesto:

svetovalec/ka v gozdarski inšpekciji.
1. Kraj opravljanja dela: Parmova 33,
Ljubljana.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I in svetovalec II, kandidat bo imenovan
v naziv svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
5. Pogoji za opravljanje dela:
– splošni pogoji za zasedbo delovnega
mesta: državljanstvo Republike Slovenije,
znanje uradnega jezika, nekaznovanost, dejstvo, da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za naklepno storjeno dejanje, ki
se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gozdarske smeri,
– najmanj 3 leta in 8 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje angleškega jezika,
6. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi (diploma, pridobljena v RS ali nostiﬁcirana tuja
diploma),
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Kandidat mora predložiti tudi:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja nekaznovanosti in dejstva, da zoper kandidata
ni bil uveden kazenski postopek za naklepno
kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil
naknadno).
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedena izpita opravile najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
7. Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala
strokovno usposobljenost kandidatov v prvi
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo je predložil kandidat in v drugi fazi z ustnim razgovorom s kandidati.
Obravnavali bomo le popolne vloge s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogojev.
8. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni
od dneva objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Kadrovska služba, Dunajska
56, 58, Ljubljana ali na elektronski naslov:
gp.mkgp@gov.si, v zaprti ovojnici, z označbo:
»Javni natečaj – svetovalec v IRSKGH«.
Kandidati/ke bodo pisno obveščeni
v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije
o izvedbi javnega natečaja dobite na tel.
01/434-57-00.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 191-04/2005
Ob-10170/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
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58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 56/02, 110/02 in 23/05), generalna direktorica Veterinarske uprave Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika/ce za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave v
Veterinarski upravi RS v Sektorju za mednarodne zadeve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– morajo biti doktorji veterinarske medicine;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/ke priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani/a kandidat/ka bo delo opravljal/a
kot pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev
v prostorih Veterinarske uprave Republike
Slovenije, Sektor za mednarodne zadeve,
Parmova 53, Ljubljana.
Kandidati/ke pošljejo pisne prijave z dokazili v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj« in z navedbo delovnega mesta na
naslov: Veterinarska uprava Republike Slovenije, Parmova 53, 1000 Ljubljana in sicer
v roku 8 dni od dneva objave. Kandidati/ke
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dneva objave. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranemu/i kandidatu/ki, drugim kandidatom pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim/o kandidatom/ko sklenjena pogodba
o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s
polnim delovnim časom.
Informacije dobite na telefonski številki
01/300-13-23 (Tina Kump).
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Št. 181-00-14/2004-32
Ob-10282/05
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, 110/02 – ZDT-B,
2/04 – ZDDS-1 in 23/05) objavljamo javni
natečaj za zaposlitev v Sekretariatu Generalnega sekretarja / Službi za organizacijo in
kadre / Oddelku za delovnopravne zadeve:
1. višjega svetovalca za delovnopravne zadeve (m/ž).
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III.
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v treh
nazivih, in sicer višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I.
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Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02), pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih,
in posebnih pogojev, določenih z Zakonom
o obrambi, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna.
Smer izobrazbe: pravna.
Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 5
let.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Željena znanja:
– zanje angleškega jezika,
– pravosodni izpit.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevanih analiz,
razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– nadomeščanje vodje oddelka.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom
predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku
(izda ga pristojno sodišče).
2. Višjega svetovalca za delovnopravne zadeve (m/ž)
Delovno mesto višji svetovalec je uradniško delovno mesto. Javni uslužbenec bo
naloge izvrševal v nazivu višji svetovalec III.
Delo na tem delovnem mestu se izvaja v treh
nazivih, in sicer višji svetovalec III, višji svetovalec II, višji svetovalec I.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
46/02), pogojev, določenih v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih,
in posebnih pogojev, določenih z Zakonom
o obrambi, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
Pogoji za opravljanje dela:
Zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna.
Smer izobrazbe: pravna.
Zahtevane delovne izkušnje: najmanj 5
let.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov NATO in EU stopnje tajno,
– dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika,
– pravosodni izpit.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
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– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevanih analiz,
razvojni projektov, informacij, poročil in drugih
zahtevanih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom
predložiti:
– dokazilo o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice in druga
ustrezna dokazila o delovnih izkušnjah,
– potrdila o opravljenih izpitih,
– dokazilo o državljanstvu,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izda ga Ministrstvo za pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku
(izda ga pristojno sodišče).
Delo na prostem delovnem mestu pod zaporedno številko 1. in 2. se opravlja na sedežu
Ministrstva za obrambo, Kardeljeva ploščad
25, Ljubljana. Z izbranima kandidatoma/-kama
bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni po sklenitvi delovnega razmerja. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke z boljšim znanjem angleškega jezika ter
opravljenim pravosodnim izpitom.
Pisne prijave o izpolnjevanju natečajnih
pogojev z življenjepisom in dokazili ter opisom delovnih izkušenj naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v osmih dneh po objavi na
naslov: Ministrstvo za obrambo, Služba za
organizacijo in kadre, Kardeljeva ploščad 25,
1000 Ljubljana. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane. Kandidati naj v prijavi obvezno
navedejo zaporedno številko delovnega mesta, na katero se prijavljajo.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi predloženih dokazil k prijavi, opravljenega razgovora s kandidati ter s preverjanjem kandidatovega znanja. Kandidate/-ke bomo o izboru
obvestili v 15 dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 01/471-14-41, pri Kseniji
Kocjančič.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10283/05
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05-UPB), Občina Trbovlje objavlja javni natečaj za zaposlitev
svetovalca za vzdrževanje in gradnjo v
Oddelku za okolje in prostor.
Za delovno mesto svetovalec za vzdrževanje in gradnjo je določeno, da se naloge
opravljajo v nazivih svetovalec III, svetovalec
II in svetovalec I. Sprejeti kandidat bo naloge
opravljal v nazivu svetovalec III.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, mora kandidat izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti mora državljan Republike Slovenije,
– aktivno mora obvladati slovenski jezik,
– imeti mora visoko strokovno izobrazbo
gradbene smeri,
– imeti mora 8 mesecev delovnih izkušenj,
– imeti mora opravljen državni izpit iz javne
uprave,
– ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega 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 morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja 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 bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti v
enem letu od imenovanja.
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje, v roku 15 dni od dne objave.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po izteku roka za prijavo.
Informacije lahko dobite vsak delovni dan,
tel. 03/563-44-77 in 03/562-79-76, v času od
8. do 11. ure.
Občina Trbovlje
Št. 76/05
Ob-10295/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) objavlja
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije,
Parmova 33, 1000 Ljubljana, javni natečaj za
uradniško delovno mesto
svetovalca/ke v Sektorju za strategijo,
metodologijo in planiranje.
Delo na delovnem mestu se lahko opravlja v nazivih svetovalec/ka II in svetovalec/ka
I. Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
svetovalec/ka II.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
zdravstvene smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno izobrazbo oziroma 8 mesecev za univerzitetno izobrazbo,
– državni izpit iz javne uprave.
Dokazila o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidat/ka mora predložiti tudi:
– potrdilo ali pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki
se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da
ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper
kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee, ki
ga izda krajevno pristojno sodišče.
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
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Izbrani/a kandidat/ka bo sklenil/a delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na Parmovi
33, Ljubljana.
Kandidate vabimo, da pisne prijave v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj« in
navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi dokazili o izpolnjevanje pogojev, pošljejo v 8 dneh po objavi
na naslov: Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana
oziroma na elektronski naslov: gp.zirs@gov.
si. Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Dodatne informacije dobite
po tel. 01/28-03-809.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije

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 strojne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje dela z računalnikom;
– 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;
– 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;

Št. 71/2005
Ob-10296/05
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za naslednja uradniška
delovna mesta:
1. Svetovalec predsednika – eno delovno mesto.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih:
višji svetnik in svetnik računskega sodišča.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba,
– osem let delovnih izkušenj,
– kandidat mora izpolnjevati vsaj enega
od naslednjih pogojev:
– naziv preizkušeni državni revizor po
Zakonu o računskem sodišču ali
– naziv pooblaščeni revizor po Zakonu
o revidiranju ali
– naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču in 5 let revizijskih delovnih
izkušenj ali
– pravniški državni izpit ali
– znanstveni naslov,
– znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika.
2. Pomočnik vrhovnega državnega revizorja – dve delovni mesti.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: svetnik in višji svetnik.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj,
– naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču ali
– znanstveni naslov,
– znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika.
To delovno mesto lahko zasede tudi kandidat, ki ne izpolnjuje pogoja po tretji alinei,
če ima določeno število točk, s katerimi se
meri revizijske dosežke, pod pogojem, da
najkasneje v roku dveh let po začetku prvega
izvajanja programa izobraževanja za naziv
državni revizor pridobi ta naziv.
3. Vodja kadrovske službe – eno delovno mesto.
Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: svetnik in višji svetnik.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave oziroma, če
kandidat nima tega izpita, ga je dolžan opraviti v letu dni od imenovanja v naziv,
– znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika.
Vsi kandidati morajo izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedil in obdelavo
podatkov.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju
pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni v kazenskem postopku,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa za
oblikovanje besedil.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega
sodišča predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski
postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Z izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Delo se opravlja na sedežu Računskega
sodišča Republike Slovenije, delo na delovnem mestu pod 2. točko pa tudi na terenu
(pri revidirancih).
Pisne prijave z dokazili pošljite v roku 8
dni od objave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana, s pripisom »za javni natečaj«.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po poteku roka za
prijavo na natečaj.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi pri Ivici Podlipnik Dregarič (tel.
01/478-58-14).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
Računsko sodišče RS
Št. 112-14/2005/1-0023048
Ob-10308/05
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 Oddelku za plovnost, certiﬁciranje in register zrakoplovov (delovno mesto
šifra 19).
Delovno mesto višji letalski nadzornik
– višji svetovalec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji letalski
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– 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
112-14/2005/1-0023048«. Če je prijava poslana priporočeno po pošti, se šteje, da je
pravočasna, če je oddana na pošto zadnji
dan roka za prijavo. Rok za prijavo na javni
natečaj je 10 dni in začne teči z dnem objave
javnega natečaja v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku dveh mesecev od dneva
objave 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
Št. 19/05
Ob-10310/05
Upravni odbor Podjetniškega centra Krško na podlagi sklepa 12. seje Upravnega
odbora z dne 4. 4. 2005, Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v
javnem zavodu in Statuta zavoda, razpisuje
delovno mesto
direktorja/direktorice Podjetniškega
centra Krško.
Poleg pogojev, predpisanih z zakonom,
mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske,
pravne ali druge ustrezne smeri,
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju vodenja ali na področju svetovanja ter
pospeševanja malega gospodarstva,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje dveh tujih jezikov, od tega aktivno enega svetovnega jezika,
– poznavanje dela z osebnim računalnikom,
– kandidat mora v postopku razpisa predložiti svojo zamisel programa razvoja dejavnosti Podjetniškega centra in ukrepe za dosego programskih ciljev.
Mandat direktorja javnega zavoda traja
štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih
pogojev ter svoj življenjepis naj kandidati/ke
pošljejo v 8 dneh po objavi na naslov Podjetniški center Krško, CKŽ 46, 8270 Krško, z
oznako: »Za razpis direktorja Podjetniškega
centra – ne odpiraj.«
Upravni odbor Podjetniškega centra bo
opravil izbor v 15 dneh po objavi razpisa in o
svojem izboru obvestil prijavljene kandidate,
vendar je odločitev o imenovanju direktorja
pravno veljavna šele po sprejetem soglasju
ustanovitelja.
Podjetniški center Krško
Su 21/2005-2 (1)
Ob-10327/05
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Ljubljana, Tavčarjeva 9, objavlja
razpis za prosto strokovno-tehnično delovno
mesto
računovodja IV (ﬁnančno računovodski referent).
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena višja izobrazba ekonomske
smeri (VI. stopnja),
– 6 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– poznavanje izvenproračunskega poslovanja,
– 2 mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in da ni bila obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo
za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani
kandidat bo potrdili moral predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim
delom.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, za Razpis
– računovodja IV, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Nepopolne in prepozno prispele vloge ne
bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani,
tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-10328/05
Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana,
Kotnikova 5, objavlja javni natečaj za naslednja prosta delovna mesta:
– Podsekretar/podsekretarka v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu sekretar/ka ali podsekretar/ka.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri ali visoka
strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri;
– 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz javne
uprave.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Ljubljana, Kotnikova 5.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih ureja zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami oziroma referencami s
področja izvajanja instrumentov spodbujanja
konkurenčnosti, podjetništva, mednarodnega
trženja ter obvladovanjem več tujih jezikov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (če ga kandidat-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
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Št.

Pogoje, ki dajejo kandidatom prednost pri
izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora s kandidati.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na
tel. 01/478-32-11.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
– Podsekretar/podsekretarka v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost
za določen čas do 31. 12. 2005 (nadomeščanje delavca na daljši bolniški in povečan obseg dela).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu sekretar/ka ali podsekretar/ka.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri ali visoka
strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne, naravoslovne ali
tehnične smeri;
– 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz javne
uprave.
Željena znanja: znanje angleškega jezika.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na sedežu Ministrstva za gospodarstvo,
Ljubljana, Kotnikova 5.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih ureja zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami oziroma referencami s
področja izvajanja instrumentov strukturne
politike in poznavanje EU zakonodaje s področja črpanja strukturnih skladov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (če ga kandidat-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.

Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Pogoje, ki dajejo kandidatom prednost pri
izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora s kandidati.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na
tel. 01/478-32-11.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
Ministrstvo za gospodarstvo

Vsa dokazila morajo biti v slovenskem
jeziku oziroma v overjenem prevodu v slovenski jezik. Nepopolne in prepozne vloge v
izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Pogoje, ki dajejo kandidatom prednost pri
izbiri, bo posebna natečajna komisija presojala na podlagi priloženih dokazil oziroma referenc in na podlagi pogovora s kandidati.
Izbrani kandidat/ka bo moral/a predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izdaja ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj v 8 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana, Kotnikova 5
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta. Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja dobite na
tel. 01/478-32-11.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
15 dneh po končanem izbirnem postopku.
– Podsekretar/podsekretarka v Direktoratu za podjetništvo in konkurenčnost,
Sektor za promocijo podjetništva in razvoj
malih in srednje velikih podjetij.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu sekretar/ka ali podsekretar/ka.
Pogoji:
– univerzitetna izobrazba ekonomske
smeri ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske smeri;
– 8 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji: državni izpit iz javne
uprave.
Željena znanja:
– znanje angleškega jezika,
– znanje nemškega jezika.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, morajo ta pogoj izpolniti v enem letu od imenovanja.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a na Ministrstvu za gospodarstvo, Enota
Maribor, Trubarjeva 11, Maribor.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje,
ki jih ureja zakon o delovnih razmerjih ter
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami oziroma referencami s
področja izvajanja instrumentov strukturne
politike in poznavanje EU zakonodaje s področja črpanja strukturnih skladov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih
morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta:
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazila o morebitnih posebnih znanjih
in sposobnostih,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (če ga kandidat-ka ima),
– pisno izjavo kandidata/-ke, da ni bil/-a
pravnomočno obsojen/-a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in o tem, da ni bil/-a obsojen/-a na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.

Stran

Št. 2005/059
Ob-10333/05
Občina Vodice objavlja javni natečaj za
zasedbo delovnega mesta:
svetovalec, ki se opravlja v nazivu
svetovalec III – pripravnika za področje
komunalne infrastrukture in urejanje
prostora.
1. Kandidat/kandidatka mora poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– strokovna izobrazba: univerzitetni diplomirani inženir geodezije, smer »prostorska
informatika«,
– izpolnjevanje splošnih pogojev, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih,
– poznavanje dela z računalnikom,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B-kategorije.
2. Kandidati/kandidatke morajo k prijavi
z življenjepisom priložiti še naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– 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 (ne sme biti starejše
od 3 mesecev),
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee (ne sme biti starejše od 3 mesecev).
Nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
3. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas (10 mesecev) in s polnim delovnim časom.
4. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, 1217 Vodice, s pripisom »Prijava na
javni natečaj – pripravnik«.
5. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
6. Informacije o javnem natečaju lahko
dobite na Občini Vodice, tel. 01/833-26-10
(Lilijana Djerkovič).
Občina Vodice

Stran
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Št. 1111-5/05-1
Ob-10338/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 56/02 in 110/02), sekretar Državnega sveta
Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zaposlitev
pripravnika/pripravnice za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne
uprave v Državnem svetu Republike Slovenije.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo pravne, ekonomske ali družboslovne smeri;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– znanje tujega jezika morajo izkazovati
na višji ravni.
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,
– potrdilo o znanju tujega jezika.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev v prostorih Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Državni svet Republike Slovenije,
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8
dni od dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije. Kandidati bodo o izbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni od
dneva objave v Uradnem listu RS oziroma od
dneva objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu,
drugim kandidatom pa bo vročen sklep, da
niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Vse informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite na tel. 01/478-98-17.
Državni svet Republike Slovenije
Ob-10349/05
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, 23/05), župan
Občine Hrpelje-Kozina, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave v občinski
upravi Občine Hrpelje-Kozina.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, mora-
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jo kandidati/tke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo visoko strokovno izobrazbo;
– 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.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati/tke 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/e 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/tko ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz
prejšnje alinee.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal kot
pripravnik/ca za določen čas 10 mesecev. Z
izbranim kandidatom/tko bomo sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev.
Kandidati/tke pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Občina Hrpelje-Kozina, Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina, z označbo
»Javni natečaj-pripravnik/ca«, in sicer v roku
8 dni od dneva te objave. Kandidati/ke bodo
o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30
dni od dneva te objave.
O izbiri bo izdana upravna odločba, ki bo
vročena izbranemu kandidatu/ki, drugim kandidatom/kam pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani/e.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas 10 mesecev s polnim
delovnim časom.
Občina Hrpelje-Kozina
Št. 111-02-31-32/2005-01072-04 Ob-10351/05

V skladu z 58. čl. 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 Ljubljana
1. svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka v referatu za izterjavo na terenu.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka III, svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka II ali svetovalec/-ka
– izterjevalec/-ka I.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega izterjevalca,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
na Davčnem uradu Velenje
2. višji/-a referent/-ka v oddelku za davčno knjigovodstvo in izterjavo.
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih
višji/-a referent/-ka III, višji/-a referent/-ka II ali
višji/-a referent/-ka I.

Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem letu
od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
mora kandidat/-ka 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 2. odst. 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranima javnima uslužbencema bo
sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen
in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod
št. 1 ter 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 Ljubljana, Dunajska cesta
22, 1000 Ljubljana,
– pod št. 2: DU Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj« in
navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na davčnih uradih:
– pod št. 1: Marjana Obermajer,
01/474-42-85,
– pod št. 2: Marija Gregorc, 03/896-18-32.
Davčna uprava RS
Ob-10414/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 in
7/04) ter 22. člena Uredbe o postopku za
zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04) Služba Vlade RS za zakonodajo objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniških delovnih mest:
I. Svetovalca v Sektorju za evropske
zadeve in notiﬁkacijo (1 delovno mesto).
Delovno mesto svetovalca je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo na
tem delovnem mestu javne naloge izvrševal
v nazivu svetovalec II.
Splošni pogoji in znanja:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– opravljen strokovni izpit (državni izpit iz
javne uprave);
– aktivno znanje tujega jezika;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom in splošnih programskih orodij.
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II. Višjega svetovalca v Sektorju za evropske zadeve in notiﬁkacijo (1 delovno
mesto).
Delovno mesto višjega svetovalca je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih višji svetovalec III, II in I. Javni uslužbenec bo na tem delovnem mestu javne naloge
izvrševal v nazivu višji svetovalec I.
Splošni pogoji in znanja:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni pravniški izpit ali magisterij;
– aktivno znanje tujega jezika;
– poznavanje dela z osebnim računalnikom in splošnih programskih orodij.
Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate, ki se prijavljajo na katerokoli od obeh
delovnih mest tudi posebni pogoji 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
Delo se bo v primeru obeh delovnih mest
opravljalo v službenih prostorih Službe Vlade
RS za zakonodajo, na lokaciji Tržaška 21,
Ljubljana.
Delovno razmerje v primeru obeh delovnih
mest bo sklenjeno za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom, dokazili o izobrazbi in
delovnih izkušnjah in dokazili o izpolnjevanju posebnih pogojev iz 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih v roku 8 dni po objavi
na naslov: Služba Vlade RS za zakonodajo,
Mestni trg 4, Ljubljana ali po elektronski pošti:
gp.svz@gov.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Urški Nardoni, na tel.
01/24-11-824 ali na elektronskem naslovu:
ursa.nardoni@gov.si.
Služba Vlade RS za zakonodajo

K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne
pogoje za izvolitev na mesto okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

ŠT. 111-15/05-0515
Ob-10420/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Ur. l. RS, št. 19/94, 8/96, 24/98, 48/01,
67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena in posebne pogoje za izvolitev na mesto okrožnega sodnika, določene v 10. členu Zakona o sodniški
službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema
Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 161-01-89/05-0515
Ob-10421/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov
iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01 in 59/02):
1 mesto kandidata za izvolitev za sodnika Meddržavnega sodišča v Haagu.
Razpisni pogoji:
– diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega
sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo, ali pogoje za izvolitev za sodnika
ustavnega sodišča,
– največji moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovno uveljavljenost na področju
mednarodnega prava,

– aktivno znanje jezika ali vsaj enega od
jezikov, ki se pri sodišču uporabljajo kot uradni jezik (angleški ali francoski).
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je treba vložiti v 15
dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen
tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem
pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 103-16/2005-1
Ob-10432/05
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, objavlja javni natečaj za naslednje
prosto delovno mesto:
1. višji/a svetovalec/ka (Služba za proračun).
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave.
Uradnik/ca bo naloge opravljal/a v nazivu
višji/a svetovalec/ka III. Delo na delovnem
mestu se lahko opravlja v nazivih višji/a svetovalec/ka III, višji/a svetovalec/ka II in višji/a
svetovalec/ka I.
Izbrani/a javni/a uslužbenec/ka bo sklenil/a delovno razmerje za nedoločen čas, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a
na sedežu Ministrstva za zdravje, Štefanova
5, Ljubljana.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, 56/02,
110/02, 2/04 in 23/05).
Dokazila, ki jih mora kandidat/ka predložiti:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah;
– pisno izjavo, v kateri izjavlja, da je državljan/ka Republike Slovenije ter da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev;
– dokazilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma opravljenem
ustreznem priznanem strokovnem izpitu (če
ga kandidat/ka ima).
Kandidat/ka, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v roku enega leta od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pisne prijave z
označbo »za javni natečaj« in navedbo delovnega mesta, s kratkim življenjepisom in
zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po objavi naslova na
naslov: Ministrstvo za zdravje, Sekretariat,
Štefanova 5, Ljubljana oziroma na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge. Dodatne informacije dobite po tel.
478-60-26. Kandidate bomo o izboru obvestili v 8 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za zdravje
Št. 111-4/05-0515
Ob-10549/05
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. Na podlagi 15. člena Zakona o sodniški
službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96, 24/98,
48/01, 67/02, 2/04 in 71/04):
a) 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
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Ob-10551/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 in
23/05), direktorica Agencije RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja, objavlja javni natečaj
za zasedbo naslednjih uradniških delovnih
mest:
1. Višji referent v Oddelku za zunanjo
trgovino v Sektorju za kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji
referent III, višji referent II in višji referent I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba ekonomske,
družboslovne ali kmetijske smeri;
– 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
2. Referent – 3 delovna mesta v Oddelku za zunanjo trgovino v Sektorju za
kmetijske trge.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
referent III, referent II in referent I.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu referent III.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– srednja strokovna izobrazba ekonomske, družboslovne ali kmetijske smeri;
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– usposobljenost za delo z računalnikom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu in strokovnem izpitu
iz upravnega postopka;
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
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Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega
izpita za imenovanje v naziv, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba za
splošne zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni od dne objave v Uradnem
listu RS oziroma od dne objave pri Zavodu za
zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v
roku 60 dni od dne objave v Uradnem listu
RS oziroma od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. O izbiri uradnika bo izdana upravna odločba, ki bo vročena izbranim kandidatom, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Z izbranimi kandidati bo po dokončnosti
odločbe o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi, za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.
Vloge, ki ne bodo popolne, se bodo zavrgle.
Dodatne informacije dobite po tel.
01/478-93-93.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Druge objave
Ob-10294/05
Minimum content of standard advertisement for local open tender procedures (C 3)
Naziv pogodbe: Posoški kovinarski grozd (Št. pogodbe o donaciji: No.
4905801-01-01-0005)
Sklic
na
objavo:
EuropeAid/
114342/D/SV/SI
Obvestilo
Posoškega razvojnega centra
o objavi poziva za predložitev ponudb
za dobavo računalniške opreme,
programa, uvajanja ter vzdrževanja
Posoški razvojni center poziva, k predložitvi ponudb za nakup opreme: računalniške
opreme, programa, uvajanja ter vzdrževanja,
za potrebe projekta ﬁnanciranega iz naslova
Phare Programa prekomejnega sodelovanja
Slovenija / Italija 2002 – PRIMe donacijska
shema. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: Posoški razvojni center,Trg
svobode 2, 5222 Kobarid in na spletni strani
www.pososki-rc.si. Rok za oddajo ponudb je
9. 5. 2005.
Posoški razvojni center
Št. 02/2005
Ob-10266/05
Minimum content of standard advertisement for local open tender prodecures (C 3)
Naziv pogodbe: CenDriWood – Center za
sušenje lesa namenjen izboljšanju kvalitete v
lesnem/pohištvenem sektorju (Št. pogodbe o
donaciji: 4905801-01-01-00010)
Sklic
na
objavo:
EuropeAid
/114342/D/SV/SI
Obvestilo
Goral – export d.o.o.
o objavi poziva za predložitev ponudb
Nakup opreme: peči, klasične sušilnice in
vakumske sušilnice.
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Goral – export d.o.o. poziva k predložitvi ponudb za nakup opreme: peči, klasične
sušilnice in vakumske sušilnice, za potrebe
projekta ﬁnanciranega iz naslova Phare Programa prekomejnega sodelovanja Slovenija
/ Italija 2002 – PRIMe donacijska shema.
Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: Goral-export d.o.o., Kosovelova ulica
4b, 6210 Sežana, tel. 05/707-20-00, e-pošta:
ales.goral@volja.net. Rok za oddajo ponudb
je 16. 5. 2005 do 14. ure.
Goral – export d.o.o.
Ob-10330/05
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03), Ad futura razpisuje
štipendije za podiplomski študij
v tujini v letu 2005
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je soﬁnanciranje:
– plačila šolnine slovenskim državljanom
za podiplomski študij na tujih izobraževalnih
institucijah. Najvišji znesek odobrene letne
štipendije za posamezno študijsko leto po
tem razpisu znaša 4,500.000 SIT oziroma
največ 100% šolnine. Pri soﬁnanciranju znaša ta znesek največ 2,250.000 SIT oziroma
največ 50% šolnine;
– življenjskih stroškov kandidatom s slabšim socialnim položajem, ki gredo prvič na
študij v tujino, v višini 2,000.000 oziroma
3,000.000 SIT, glede na državo študija (seznam »Države«).
Štipendije so namenjene doktorskemu in
magistrskemu študiju ter specializaciji.
Sredstva bodo podeljena za študijsko leto
2005/2006 oziroma 2005, če je študijsko leto
enako koledarskemu, in sicer za letnik, ki se
začne v koledarskem letu 2005.
Štipendije fundacije Ad futura niso namenjene kandidatom, ki lahko kandidirajo za
štipendije za študij v tujini na Ministrstvu za
kulturo.
Prednost pri izbiri bodo imeli:
– kandidati, ki študirajo na področju naravoslovja in tehnologije,
– kandidati, ki so si pridobili vsaj 50% soﬁnanciranja s strani drugih pravnih oseb,
– kandidati, ki se bodo odločili za študij na izobraževalni instituciji, ki je v skupini
ocenjenih univerz uvrščena višje (seznam
»Univerze«).
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije in ima
stalno bivališče v Republiki Sloveniji,
– je sprejet ali vpisan na izobraževanje v
okviru javno veljavnega (akreditiranega) študijskega programa na javno veljavno (akreditirano) tujo izobraževalno institucijo,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno
diplomo,
– ne odhaja na študij v tujino preko programov akademskih izmenjav,
– oblika izbranega študija ni študij na daljavo,
– je njegova povprečna ocena najmanj
8,0; če ima kandidat odobreno vsaj 50% soﬁnanciranje s strani drugih pravnih oseb oziroma je njegov zadnji zaključen študij iz področja naravoslovja in tehnologije, njegova
povprečna ocena ne sme biti nižja od 7,5:
– če je kandidat v času prijave vpisan
v drugi ali višji letnik študija, za katerega šti-

pendiranje se prijavlja, se upošteva povprečna ocena zadnjega v celoti zaključenega
študijskega leta,
– če je kandidat v času prijave sprejet
na študij, vendar trenutno še ni vpisan v ta
ali drug študij, se upošteva povprečna ocena
zadnjega v celoti zaključenega študija,
– če je kandidat v času prijave sprejet
na študij, vendar še ni zaključil predhodnega študija, se upošteva povprečna ocena
zadnjega v celoti zaključenega študijskega
leta,
– če je kandidat trenutno vpisan v drugi
ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, in študij ni ocenjevan z
ocenami, se upošteva povprečna ocena zadnjega v celoti zaključenega študija.
Če kandidat uveljavlja slabši socialni položaj, mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– dohodek na družinskega člana ne sme
presegati 40% povprečne bruto plače za leto
2004 oziroma 1,284.341 SIT (povprečna letna plača zaposlenih v RS za leto 2004 je
znašala 3,210.852 SIT);
– so ali bodo zadnji študij zaključili v Republiki Sloveniji (z izjemo programov akademskih izmenjav) in gredo prvič na študij
v tujino.
3. Dokumentacija
a) v celoti izpolnjena in podpisana prijavnica in dokazila,
b) dokazila o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril, ki jih predložijo vsi kandidati:
– fotokopija veljavnega potnega lista ali
osebne izkaznice (obe strani),
– fotokopija dokazila o vpisu oziroma
sprejemu na tujo izobraževalno institucijo z
navedbo študijskega programa,
– potrdilo o višini letne šolnine na ime
kandidata, ki ga izda tuja izobraževalna institucija,
– pisne informacije o študijskem programu, ki obsegajo informacije o poteku in trajanju študija ter predmetnik z opisom temeljnih
predmetov za celotni študij,
– fotokopijo spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja,
– potrdilo o doseženih ocenah, in sicer:
– če je kandidat v času prijave vpisan v
drugi ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, ali če je kandidat v času
prijave sprejet na študij, vendar še ni zaključil
predhodnega študija, vse ocene zadnjega v
celoti zaključenega študijskega leta,
– če je kandidat v času prijave sprejet
na študij, vendar trenutno še ni vpisan v ta
ali drug študij, vse ocene zadnjega v celoti
zaključenega študija,
– če je kandidat trenutno vpisan v drugi
ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se prijavlja, in študij ni ocenjevan z ocenami, vse ocene zadnjega v celoti zaključenega
študija, ki je bil ocenjevan z ocenami,
– dokazila o dosežkih in referencah na
znanstvenem oziroma strokovnem področju:
– za objave: izpis iz baze COBISS,
– za raziskovalno in razvojno delo: potrdila raziskovalnih ali izobraževalnih organizacij.
c) Dodatna dokazila
Če ima kandidat odobreno vsaj 50% soﬁnanciranje s strani drugih pravnih oseb:
– fotokopijo dokazila o soﬁnanciranju šolnine s strani drugih pravnih oseb (fotokopija
pogodbe o soﬁnanciranju šolnine).
Če kandidat uveljavlja slabši socialni položaj:
– fotokopija dohodninske napovedi oziroma odločbe za leto 2004 za vse člane skup-
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Št.

nega gospodinjstva, ki so zavezani k napovedi dohodnine za leto 2004 (če je kandidat
prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje v
evidenci aktivnih iskalcev zaposlitve odda potrdilo o tem statusu in dohodninsko napoved
oseb, ki ga vzdržujejo),
– izjava kandidata, da so vsi dohodki, ki
jih ima družina, vsebovani v predloženih dohodninskih napovedih,
– izjava kandidata in oseb, ki ga vzdržujejo, da niso lastniki oziroma solastniki podjetij

3. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja
razpisnega postopka živi v tujini, mora imeti
pooblaščenca s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, zaradi lažje komunikacije in
vročanja poštnih pošiljk. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletnih straneh ali na
sedežu Ad future.
4. Merila za ocenjevanje prijav
a) Dosežki in reference na znanstvenem
oziroma strokovnem področju – 50 točk:

v skladu z Zakonom o sodnem registru (Ur.
l. RS, št. 13/94) in Uredbo o vpisu družb in
drugih pravnih oseb v sodni register (Ur. l.
RS, št. 18/02),
– potrdilo o skupnem gospodinjstvu (pridobi se na upravni enoti, kjer ima kandidat
stalno bivališče, ali krajevnem uradu),
– diploma zadnjega zaključenega študija
v Republiki Sloveniji, ali če te diplome še
nima, potrdilo o vpisu na institucijo v Republiki Sloveniji.

Objava znanstvenega ali strokovnega dosežka v
domači ali tuji znanstveni ali strokovni periodični
oziroma samostojni publikaciji

Stran

Avtorstvo

Soavtorstvo

Maksimalno
število točk

Vsaka objava – 15 točk

Vsaka objava –10 točk

30

Maksimalno
število točk

Raziskovalno ali razvojno delo v izobraževalni
oziroma raziskovalni instituciji

b) Druga merila – 50 točk
– izbira univerze – 20 točk:
– univerza v skupini A ocenjenih univerz – 20 točk,
– univerza v skupini B ocenjenih univerz – 10 točk,
– ostale univerze – 0 točk;
– vpis na študijsko smer naravoslovja in
tehnologije – 15 točk;
– uspeh – 15 točk:
– povprečna ocena 7,5 – 8,9 – 1 točka,
– povprečna ocena 9,0 – 9,6 – 8
točk,
– povprečna ocena nad 9,7 – 15
točk.
Kandidatom, ki imajo odobreno soﬁnanciranje šolnine v višini vsaj 50% s strani
drugih pravnih oseb, se namesto točkovanja drugih meril dodeli 50 točk.
5. Razmejitvena merila: v primeru, da
ima več kandidatov isto število točk, ima
prednost kandidat, ki se vpisuje na doktorski študij, drugače pa kandidat z višjo
povprečno študijsko oceno.
6. Obravnavanje vlog in trajanje štipendiranja: direktor fundacije Ad futura vsem
kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Izbrani kandidati morajo predložiti fotokopijo
dokazila o vpisu. Kandidati, ki so v skladu z
odločbo Ad future upravičeni do soﬁnanciranja življenjskih stroškov, morajo predložiti
tudi fotokopije odločb o odmeri dohodnine
za leto 2004 za vse člane skupnega gospodinjstva. Po predložitvi zahtevane dokumentacije Ad futura z izbranimi kandidati
sklene pogodbo o štipendiranju. Na njeni
podlagi prejme štipendist štipendijo tudi za
nadaljevanje študija v naslednjih letih, če
zanj izpolnjuje predpisane pogoje.
7. Nakazilo sredstev
Po podpisu pogodbe fundacija Ad futura
nakaže štipendijo:

Vsako raziskovalno ali razvojno delo prinese 5 točk

– za šolnino na poslovni račun institucije, na podlagi pravilno izstavljenega
računa. Če je štipendist v prvem letu štipendiranja iz objektivnih razlogov sam
plačal šolnino, mu fundacija Ad futura na
podlagi dokazila o plačilu povrne znesek
štipendije;
– za življenjske stroške praviloma v enkratnem znesku na osebni račun, odprt pri
poslovni banki v Republiki Sloveniji.
8. Pogodbene obveznosti: prejemniki
štipendije se morajo po končanem študiju
zaposliti pri delodajalcu s sedežem oziroma
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
za vsaj toliko časa, kolikor so prejemali
štipendijo.
9. Dostopnost dokumentacije in način prijave: besedilo razpisa, obrazca za
prijavo, sezname »Univerze«, »Študijske
smeri«, »Države« in obrazec za pooblastilo, kandidati dobijo na spletnih straneh
oziroma na sedežu fundacije Ad futura v
času uradnih ur od ponedeljka do petka od
12. do 15. ure.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo v celoti izpolnjen in
podpisan prijavni obrazec skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril
do 3. junija 2005 osebno, po pooblaščeni
osebi ali po pošti na naslov: Ad futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za
14. javni razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega razpisa in traja do izteka zadnjega dne roka.
Dokumentacija je oddana do roka, če
je:
– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena na sedež fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
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– vročena uradni osebi na sedežu fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka v
času uradnih ur (od 12. do 15. ure).
Ad futura, javni sklad
Ob-10332/05
Znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad na podlagi 7.
člena Akta o ustanovitvi javne ustanove »Ad
futura, znanstveno-izobraževalna fundacija
Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list
RS, št. 63/01, 78/01 in 59/03), razpisuje
štipendije za doktorski študij tujih
državljanov v Sloveniji v študijskem letu
2005/2006
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
štipendiranje tujih državljanov za plačilo šolnine in delno pokritje stroškov bivanja za
doktorski študij na slovenskih izobraževalnih
institucijah za študijsko leto 2005/2006.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
katerih doktorski študij bo iz področja naravoslovja in tehnologije.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ni državljan Republike Slovenije,
– dodiplomskega študija ni zaključil v Republiki Sloveniji,
– je v študijskem letu 2005/2006 sprejet
ali vpisan na redni javno veljavni (akreditirani) doktorski študij na javno veljavni (akreditirani) slovenski izobraževalni instituciji,
– bo na tem študiju pridobil javno veljavno diplomo,
– bo ves čas študija prebival v Republiki
Sloveniji.
3. Izbirna merila
Največje možno število točk je 100. Dodelijo se na podlagi naslednjih meril:
a) Dosežki in reference na znanstvenem
oziroma strokovnem področju – 50 točk, in
sicer:

Stran
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Objava znanstvenega ali strokovnega dosežka v
domači ali tuji znanstveni ali strokovni periodični
oziroma samostojni publikaciji

Avtorstvo

Soavtorstvo

Maksimalno
število točk

Vsaka objava – 15 točk

Vsaka objava –10 točk

30

Maksimalno število
točk

Raziskovalno ali razvojno delo v izobraževalni
oziroma raziskovalni instituciji
b) Druga merila – 50 točk
– vpis na študijsko smer naravoslovja in
tehnologije – 25 točk;
– študijski uspeh – 25 točk:
– povprečna ocena 6,0 – 7,9 – 1 točka,
– povprečna ocena 8,0 – 8,9 – 12
točk,
– povprečna ocena nad 9,0 – 25 točk.
4. Razmejitvena merila: v primeru, da ima
več kandidatov isto število točk, se kandidati
dodatno razvrstijo glede na povprečno študijsko oceno.
5. Pooblastilo: kandidat, ki v času trajanja
razpisnega postopka živi v tujini, mora določiti pooblaščenca s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji zaradi lažje komunikacije
in vročanja poštnih pošiljk. Obrazci za pooblastilo so na voljo na spletnih straneh ali na
sedežu Ad future.
6. Dokazila:
– potrdilo o državljanstvu, ki ni starejše od
12 mesecev, ali veljaven potni list;
– pooblastilo osebi s stalnim bivališčem v
Republiki Sloveniji za vsa dejanja v postopku
za pridobitev štipendije;
– dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji za tekoče študijsko leto;
– fotokopija dokazila o sprejemu na slovensko izobraževalno institucijo z navedbo
študijskega programa ali potrdilo izobraževalne institucije, da je kandidat vložil prošnjo za
odobritev teme za doktorsko disertacijo;
– fotokopija spričevala zadnjega zaključenega izobraževanja (diploma ali magisterij);
– potrdilo o vseh doseženih ocenah za
zadnji v celoti zaključen študij kandidata
in uradno ocenjevalno lestvico z legendo
ocen;
– potrdilo o višini letne šolnine in trajanju
študija na ime kandidata, ki ga izda slovenska izobraževalna institucija;
– potrdilo izobraževalne ali raziskovalne
institucije, da se bo študij in raziskovalno delo
ves čas odvijalo v Sloveniji;
– dokazila o dosežkih in referencah na
znanstvenem oziroma strokovnem področju:
– za objave: izpis bibliografskih enot iz
vzajemne baze podatkov (če ta v državi prosilca obstaja) ali fotokopije prvih strani člankov, iz katerih so razvidni avtorji s prevodom
v slovenski ali angleški jezik,
– za raziskovalno in razvojno delo: potrdila raziskovalnih ali izobraževalnih organizacij.
7. Izvajanje in trajanje štipendiranja
Direktor fundacije Ad futura vsem kandidatom izda odločbe o izidu razpisa. Izbrani
kandidati morajo predložiti dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji in fotokopijo potrdila o vpisu na doktorski študij v študijskem
letu 2005/2006. Po predložitvi zahtevane dokumentacije Ad futura z izbranimi kandidati sklene pogodbo o štipendiranju. Na njeni
podlagi prejme štipendist štipendijo tudi za

Vsako raziskovalno ali razvojno delo prinese 5 točk

nadaljevanje študija v naslednjih letih, če zanj
izpolnjuje predpisane pogoje, določene v pogodbi o štipendiranju.
Po podpisu pogodbe fundacija Ad futura
nakaže štipendijo:
– za šolnino na poslovni račun institucije,
na podlagi pravilno izstavljenega računa. Če
je štipendist iz objektivnih razlogov sam plačal šolnino, mu fundacija Ad futura na podlagi
dokazila o plačilu povrne znesek štipendije;
– za življenjske stroške praviloma v enkratnem znesku na osebni račun odprt pri
poslovni banki v Republiki Sloveniji.
8. Višina sredstev: najvišji znesek odobrene letne štipendije za posamezno študijsko
leto po tem razpisu znaša za pokritje šolnine
do višine 600.000 SIT in 50.000 SIT na mesec za stroške bivanja za 12 mesecev.
9. Dostopnost dokumentacije in informacije: besedilo razpisa, obrazec za prijavo, seznama 'Študijske smeri', 'Prioritetne študijske
smeri' in obrazec za pooblastilo, lahko kandidati dobijo na spletnih straneh oziroma na
sedežu fundacije Ad futura v času uradnih ur
od ponedeljka do petka med 12. in 15. uro.
10. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo v celoti izpolnjen in
podpisan prijavni obrazec skupaj z dokazili
o izpolnjevanju pogojev in izbirnih meril do
28. 10. 2005 osebno, po pooblaščeni osebi
ali po pošti na naslov: Ad futura, Kotnikova
34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 15. javni
razpis).
Rok za zbiranje prijav prične teči na dan
objave tega razpisa in traja do izteka zadnjega dne roka.
Dokumentacija je oddana do roka, če je
na sedež fundacije Ad futura:
– poslana z navadno pošto tako, da je bila
dostavljena najkasneje zadnji dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje
zadnji dan roka, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu fundacije Ad futura najkasneje zadnji dan roka v
času uradnih ur (od 12. do 15. ure),
– poslana po elektronski poti enotnemu
informacijskemu sistemu za sprejem vlog,
vročanje in obveščanje.
Ad futura, javni sklad
Št. 360-03-0007/2005-502
Ob-10419/05
Občina Ravne na Koroškem na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in Sklepa Občinskega sveta občine Ravne na Koroškem št. 319, z dne 27. 5. 2004 objavlja
poziv za
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje je nepremičnina enosobno stanovanje št. 10 v I. nadstropju stanovanjskega bloka, Trg svobode 17, v skupni
izmeri 47,20 m2.
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2. Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
zajema objekt, skladno z JUS U-C2-100 (Ur.
l. SFRJ, št. 3/66), prostore naslednjih neto
koristnih površin:
Klet:
1,95 m2
VI. nadstropje:
– soba:
17,30 m2
– kabinet:
7,36 m2
– kuhinja:
5,70 m2
– kopalnica + WC
4,16 m2
– predsoba:
6,18 m2
– balkon oziroma loža:
4,55 m2
47,20 m2
3. Izhodiščna cena za nepremičnino opisano v prejšnji točki je 4,781.890 SIT.
4. Oblika in pogoji pod katerimi morajo
interesenti predložiti ponudbo:
– ponudniki morajo ponudbe predložiti najkasneje v roku 15 od objave v zaprti
ovojnici na naslov Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem
z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Trg
svobode 17 – ne odpiraj«;
– v ponudbi morajo ponudniki navesti svoje natančne osebne podatke, priložiti potrdilo
o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
potrdilo o plačani 10% varščini, ter natančno
navesti ponujeno ceno;
– rok plačila je 8 dni po podpisu pogodbe;
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
prejema sklepa o izbiri s prodajalcem skleniti
kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko lastnik k
podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino
ponudnika ki pogodbe noče podpisati;
– osebe, ki uporabljajo stanovanje imajo pod enakimi pogoji kot izbrani ponudnik,
predkupno pravico.
– izbrani ponudnik nosi vse stroške v
zvezi s prenosom lastništva (plačilo davka,
stroški notarskih storitev, vpis v zemljiško
knjigo).
5. Javno odpiranje ponudb bo dne 9. 5.
2005 ob 9. uri v sejni sobi Občine Ravne na
Koroškem.
6. Ostale določbe:
– nepremičnina se prodaja po načelu videno – kupljeno;
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene;
– ponudbe bo obravnavala posebna komisija, ki bo županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom;
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni v
roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb;
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru;
– podrobnejše informacije dobite pri Majdi
Vrhovnik Čas.
Občina Ravne na Koroškem
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Ob-10299/05
Družba Prevent Gradnje NGR d.d., ki je po
sklepu sodišča v postopku prisilne poravnave,
predvideva ob pripravi načrta ﬁnančne reorganizacije tudi dokapitalizacijo družbe. Zato
poziva vse upnike in druge zainteresirane, da
v roku 7 dni po objavi tega poziva pisno izrazijo svojo pripravljenost za dokapitalizacijo
družbe, in sicer s podatki o višini in načinu
dokapitalizacije. Svojo pripravljenost sporočite
na naš naslov.
Prevent Gradnje NGR d.d.
uprava družbe
direktor
mag. Darko Kočar, univ. dipl. inž. gr.

Ljubljana-Črnuče, sprejeta na ustanovni seji
dne 28. 2. 2005, se hranijo pri Upravni enoti
Ljubljana, izpostavi Bežigrad.
2. Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikata pod št. 1 za leto 2005 dne 3. 3.
2005.

Št. 13/2005
Ob-10090/05
Dne 28. 2. 2005 je bil s sklepom Okrožnega sodišča v Ljubljani pod opr. št. St 27/2005
nad družbo Okna Nagode, Logatec d.o.o. kot
dolžnikom začet postopek prisilne poravnave. Dolžnik vabi vse svoje upnike h konverziji
terjatev nastalih do začetka postopka prisilne poravnave v novoizdane poslovne deleže
družbe Okna Nagode, Logatec d.o.o. pod odložnim pogojem potrditve predlagane prisilne
poravnave. Upniki bodo s svojo odločitvijo za
konverzijo ugotovljenih terjatev po stanju na
dan 28. 2. 2005 v novo izdane poslovne deleže omogočili družbi nadaljnji razvoj, sebi pa
možnost aktivne udeležbe pri nadaljnjih odločitvah in usmeritvah družbe. Smisel predlagane konverzije je tudi v povečanju vrednosti naložbe, ki jo posamezni upnik pridobi
s konverzijo svoje terjatve po predlaganem
postopku in prometni sposobnosti poslovnega
deleža. Vsi zainteresirani upniki družbe Okna
Nagode, Logatec d.o.o. se na podlagi tega
vabila pozivajo, da pošljejo pisno izjavo za
konverzijo svojih terjatev v novoizdane poslovne deleže družbe na naslov: Tržaška cesta 2c,
1370 Logatec v roku 8 dni od dneva objave
tega poziva v Uradnem listu RS. Družba bo za
vsakega zainteresiranega upnika posebej pripravila čistopis Izjave, ki bo predložena v spis
kot sestavni del načrta ﬁnančne reorganizacije. Vse dodatne informacije lahko dobite tudi
po tel. 01/754-12-25 in 040/295-998.
V primeru, da ponudbe za konverzijo ne
sprejmete, bodo vaše terjatve poplačane
skladno s predlaganim potrjenim načrtom ﬁnančne reorganizacije.
Okna Nagode, Logatec d.o.o.
Ob-10311/05
Likvidacijski upravitelj Varelectric – export-import, trgovske storitve in inženiring d.o.o.
– v likvidaciji, Kidričeva 28, 9220 Lendava,
mag. Milorad Vidović, Veščica 6a, 9000 Murska Sobota, v skladu s sklepom Okrožnega
sodišča v Murski Soboti, Srg 2005/00123 z
dne 15. 3. 2005 objavlja
obvestilo upnikom in dolžnikom
1. Z dnem 20. 1. 2005 je na podlagi sklepa skupščine družbe o uvedbi likvidacije, ki
ga je vložila družba sama, začet postopek
likvidacije družbe Varelectric – export-import,
trgovske storitve in inženiring d.o.o., Kidričeva
28, 9220 Lendava.
2. Za likvidacijskega upravitelja je imenovan mag. Milorad Vidović, Veščica 6a,
9000 Murska Sobota.
3. Informacije dobe upravičene osebe na
tel. 02/530-40-10 med 10. in 12. uro vsak
delovnik.
poziv upnikom in dolžnikom
Likvidacijski upravitelj poziva upnike, da
prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju na naslov likvidacijskega upravitelja v

roku enega meseca od dneva objave tega
poziva. Prijavam je potrebno priložiti listine, ki
dokazujejo obstoj in višino terjatve.
Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo
svoje obveznosti do družbe v likvidaciji.
Varelectric d.o.o. – v likvidaciji
likvidacijski upravitelj

Objave
po Zakonu o
političnih strankah
Ob-10312/05
Nacionalna stranka dela, Šibeniška 21,
5270 Ajdovščina, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
Zap. Postavka
št.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
III.
IV.

Znesek v SIT

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
478.400
Prispevki pravnih in ﬁzičnih
oseb ter zasebnikov
382.892
Prispevki pravnih in ﬁzičnih
oseb ter zasebnikov, ki presegajo
v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
293.887
Celotni prihodki
1,155.179
Odhodki
Stroški volitev
382.642
Drugi stroški
in izredni odhodki
492.925
Celotni odhodki
875.567
Presežek prihodkov
nad odhodki
279.612
Presežek odhodkov nad prihodki
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev 31. 12. 2004

Zap. Postavka
št.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Znesek v SIT

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne ﬁnančne naložbe
Kratkoročne ﬁnančne naložbe
Denarna sredstva na računih 279.612
Druga sredstva
Skupaj sredstva
279.612
Obveznosti do virov sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
Kratkoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
Druge obveznosti
do virov sredstev
279.612
Skupaj viri sredstev
279.612
Nacionalna stranka dela

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-2/2005
Ob-10096/05
1. Pravila Sindikata Mladinska knjiga logistika – Neodvisnost KNSS, Brnčičeva 45,

Stran

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 3073-1/2004-55
Ob-10309/05
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) je v zadevi ugotavljanja zlorabe
prevladujočega položaja družbe Žale javno
podjetje, d.o.o., Med hmeljniki 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: družba Žale d.o.o.),
na zahtevo družbe Mojmir d.o.o., Cesta v
Gorice 40, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
družba Mojmir d.o.o.), izdal odločbo z naslednjim izrekom:
Družba Žale javno podjetje, d.o.o., Med
hmeljniki 2, 1000 Ljubljana, je zlorabila prevladujoči položaj na upoštevnem trgu pogrebnih
storitev, ki sodijo v javno gospodarsko službo
na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) s tem, da je:
1. dne 24. 12. 2003 zavrnila pisno pooblastilo stranke družbi Mojmir, s katerim jo je
le-ta pooblastila za ureditev celotnega pogreba, in zahtevala overjeno pooblastilo ali osebno navzočnost stranke, s čimer je postavila
neupravičen pogoj in na ta način neutemeljeno omejevala družbo Mojmir pri opravljanju
dejavnosti, kar pomeni kršitev iz prve alinee
petega odstavka 10. člena ZPOmK;
2. za pokojnike, ki ob smrti niso prebivali
v MOL v primerjavi s pokojniki, ki so ob smrti
prebivali v MOL, neupravičeno zaračunavala
višje cene svojih storitev, in sicer za storitev uporaba poslovilnega objekta – zunanji in
uporaba gospodarskega objekta – zunanji od
dne 23. 6. 2000 do izdaje te odločbe, ter za
storitev delo s pokojnikom v primeru nalezljivih
bolezni – zunanji pa od dne 23. 6. 2000 in do
dne 24. 2. 2005, kar predstavlja dejanje zlorabe prevladujočega položaja in pomeni kršitev iz druge alinee petega odstavka 10. člena
ZPOmK;
3. od dne 10. 9. 2003 do dneva izdaje te
odločbe neupravičeno pogojevala prevzem
pokojnika z nakupom posebne vreče z nosilnimi trakovi, s čimer je pogrebnim podjetjem
postavila neupravičen pogoj, kar predstavlja
dejanje zlorabe prevladujočega položaja in
pomeni kršitev iz prve alinee petega odstavka
10. člena ZPOmK.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave
gospodarskih družb
Ob-10415/05
Skladno s prvim odstavkom 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah, družba PINUS
tovarna kemičnih izdelkov d.d., Grajski trg 21,
Rače, obvešča, da je bil dne 15. 4. 2005 na
Okrožno sodišče v Mariboru predložen delitveni načrt družbe.

Stran
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Vse delničarje, upnike in zaposlene se s
tem sporočilom obvešča, da jim je na sedežu
družbe omogočen vpogled v listine iz drugega
odstavka 533.f člena Zakona o gospodarskih
družbah, ki bodo skladno s šestim odstavkom
533.f člena Zakona o gospodarskih družbah
predložene na skupščini družbe dne 17. 5.
2005. Vsebina delitvenega načrta bo na skupščini tudi ustno obrazložena s strani predsednika uprave družbe.
Družba PINUS
tovarna kemičnih izdelkov d.d.,
ki jo zastopa predsednik uprave
Žarko Rostohar, univ. dipl. ekon.

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-10300/05
Na podlagi drugega odstavka 64. člena
Zakona o prevzemih obveščamo delničarje,
da je Probanka, d.d., Svetozarevska ulica
12, 2000 Maribor, pridobila 178.318 delnic
družbe Paloma – Sladkogorska tovarna papirja d.d., Sladki vrh 1, 2214 Sladki vrh, kar
predstavlja 5,25% delež v osnovnem kapitalu
družbe.
Paloma d.d.
predsednik uprave
Aleš Mikeln

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-10124/05
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa družbenika družbe z dne 1. 4. 2005 direktor družbe
A – Z ﬁnance d.o.o., Dunajska 58, Ljubljana,
vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v
Ljubljani, pod vlož. št. 13036800, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani višini
5,640.000 SIT se zniža za znesek 3,540.000
SIT tako, da bo po zmanjšanju osnovni kapital
znašal 2,100.000 SIT.
Direktor družbe A – Z ﬁnance d.o.o. poziva
vse upnike, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega
kapitala.
A – Z ﬁnance d.o.o.

Sklici skupščin
Ob-10086/05
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) ter na
podlagi 10. člena statuta Nika, investiranje in
razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, uprava družbe sklicuje
14. redno sejo skupščine delničarjev
družbe,
ki bo v petek, 20. maja 2005 ob 13. uri na
sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
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2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o
poslovanju v letu 2004.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov:
Del čistega dobička, ki na dan 31. 12. 2004
znaša 90,717.923,25 SIT, se uporabi za pokrivanje bilančne izgube v višini 11,154.980,56
SIT.
Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2004
znaša 79,562.942,69 SIT, ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za leto 2004.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog
sklepa: skupščina imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana, ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto 2005.
Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem
na vpogled na sedežu družbe Trg izgnancev
1a, Brežice in v poslovalnici Dunajska 20,
Ljubljana, vsak delavnik od 24. 2. 2003 do
20. 5. 2003 med 9. do 11. uro in v elektronski obliki na www.nikadd.si in http://seonet.
ljse.si.
Udeležba na skupščini
Delničarji Nike investiranje in razvoj, d.d.
se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziroma
pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo
vsaj tri dni pred sejo skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku (20. 5.
2005 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30% glasov.
Če ne bo prisotno zadostno število glasov,
bo ponovna skupščina 13. 6. 2005 ob 13. uri.
Nika, investiranje in razvoj, d.d., Brežice
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-10087/05
Uprava družbe Nika RIS, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi 10. člena
statuta sklicuje
11. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 20. maja 2005, ob 14. uri na
sedežu družbe. Skupaj z nadzornim svetom
predlaga skupščini v sprejem naslednji dnevni
red in sklepe:
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o
poslovanju v letu 2004.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da družba za
leto 2004 nima bilančnega dobička. Skupščina podeli upravi in članom nadzornega sveta
razrešnico za poslovno leto 2004.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji,
ki so sedem dni pred skupščino vpisani v delniško knjigo družbe.
Delničarji Nike RIS d.d. se skupščine lahko
udeležijo tudi po pooblaščencu, ki ga pisno
pooblastijo.

Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 1. 4. 2005 do 20. 5. 2005 med
9. in 11. uro.
Nika RIS, d.d., Brežice
Polonca Šušterič, direktorica
Ob-10088/05
Uprava družbe Nika, DUS d.d., Trg
izgnancev 1a, 8250 Brežice, na podlagi
10. člena statuta sklicuje
12. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 20. maja 2005, ob 14.30, na
sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta o
poslovanju v letu 2004.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov: ugotovi se, da družba
nima bilančnega dobička.
Skupščina podeli članom uprave in nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto
2004.
Delničarji Nike DUS, d.d. se skupščine
lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno
pooblastijo.
Za delničarje Nike DUS, d.d. štejejo osebe,
v korist katerih so delnice sedem dni pred sejo
vknjižene v delniški knjigi družbe.
Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe Trg izgnancev 1a, Brežice in v
poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak delavnik od 24. 2. 2005 do 20. 5. 2005 med 9.
do 11. uro.
Nika, DUS d.d., Brežice
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-10089/05
Na podlagi določil Statuta delniške družbe
Sava Trade, d.d., uprava sklicuje
12. sejo skupščine,
ki bo v torek, dne 31. 5. 2005 ob 13. uri, v
poslovni stavbi, Cesta v Mestni log 90, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov
skupščine.
Predlog sklepa uprave: izvolijo se predsednik skupščine Primož Kozina, preštevalka
glasov Božislava Klančar Bručan in v vlogi
zapisnikarja notar Bojan Podgoršek.
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
a) Na dan 31. 12. 2004 ima družba Sava
Trade, d.d. 402,650.031,18 SIT bilančnega
dobička. Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene: za razdelitev delničarjem
0,00 SIT, za druge rezerve iz dobička 0,00
SIT, za preneseni dobiček 402,650.031,18 SIT
in za druge namene 0,00 SIT.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
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3. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Za člane nadzornega sveta skupščina izvoli:
– Janez Bohorič,
– Miha Dolinar,
– Mojca Globočnik,
– Vincenc Perčič.
Ugotovi se, da z dnem 1. 1. 2006 preneha
mandat dosedanjim članom nadzornega sveta. Mandat novo izvoljenih članov nadzornega
sveta nastopi 1. 1. 2006.
Če bo svet delavcev do seje skupščine izvolil tiste člane nadzornega sveta za katere je
pristojen, bo skupščina seznanjena z njihovo
izvolitvijo.
4. Sprejem sklepa o nadomestilu za udeležbo na sejah nadzornega sveta.
Predlog sklepa uprave: skupščina sprejme predlagano sejnino za udeležbo na sejah
članom nadzornega sveta v višini 40.000 SIT
neto in predsedniku 60.000 SIT neto.
5. Imenovanje revizijske družbe.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijo računovodskih izkazov družbe za leto
2005 se imenuje družba KPMG Slovenija
d.o.o., Ljubljana, Železna cesta 8a.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
za vse točke dnevnega reda je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Ljubljana, Cesta v
Mestni log 90 (v Poslovnem servisu) v času
od 30. 4. 2005 do vključno 31. 5. 2005 vsak
delavnik od 10. do 12. ure.
Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi tega sklica v Poslovnem servisu na
sedežu delniške družbe v Ljubljani, Cesta v
Mestni log 90, bodo objavljeni v skladu z zakonom.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki do vključno
26. 5. 2005 pisno prijavijo svojo udeležbo v
Poslovnem servisu na sedežu družbe v Ljubljani, Cesta v Mestni log 90 in so 20. 5. 2005
vpisani v delniško knjigo v Centralni klirinško
depotni družbi d.d., Ljubljana. Pooblastilo
mora biti pisno.
Dvorana bo odprta 30 minut pred pričetkom seje. Prosimo udeležence, da ob prihodu
podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo glasovalne
lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na
skupščini.
Sava Trade, d.d.
direktorica družbe
mag. Antonija Pirc

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na
sedežu družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci,
ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine
pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu uprave družbe in so vpisani v Centralnem registru
pri KDD po stanju zadnjega dne prijave na
skupščino.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu
direktorja vsak dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega
reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh od
objave sklica.
V primeru, da ob napovedani uri skupščina
ne bo sklepčna, se ponovno sestane uro kasneje. V tem primeru bo skupščina sklepčna in
bo veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Nizke gradnje d.d. Ptuj
uprava

Ob-10258/05
Uprava Volksbank – Ljudske banke d.d.,
na podlagi 16. in 17. člena statuta banke sklicuje
22. redno skupščino
Volksbank – Ljudske banke d.d.,
ki bo v sredo, 1. junija 2005, ob 13. uri, v
poslovni stavbi na naslovu Dunajska 128a,
Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa
v skladu s poslovnikom skupščine.
2. Predstavitev letnega poročila banke za
poslovno leto 2004, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.

Predlog sklepa: v skladu z 282.a členom
veljavnega Zakona o gospodarskih družbah
skupščina potrjuje in odobri delo uprave in
nadzornega sveta v poslovnem letu 2004 in
jima podeljuje razrešnico.
3. Letno poročilo o notranjem revidiranju z
obrazloženim mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme
obrazloženo mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu notranje revizije za leto 2004.
4. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: dne 1. junija 2005 skupščina razreši: Wolfganga Perdicha, Michaela
Oberhummerja in Wernerja Wessa funkcije
člana nadzornega sveta.
Z dnem 1. junija 2005 se za člana nadzornega sveta imenuje Gerhard Woeber, Manfred Wiebogen, Wolfgang Hofstetter in Thomas Capka, vsi za dobo 4 leta.
5. Imenovanje ﬁnančnega revizorja za leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina banke imenuje
ﬁnančnega revizorja za leto 2005, revizijsko
hišo KPMG d.o.o., Neubergerjeva 30, Ljubljana.
Delničarji bodo na 22. redni skupščini
Volksbank – Ljudske banke d.d., odločali o
objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine Volksbank – Ljudske banke
d.d., se lahko udeležijo vsi delničarji banke.
Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred
začetkom skupščine veljavno pooblastilo.
Gradivo za skupščino banke s predlogi
sklepov je delničarjem na vpogled v prostorih
Volksbank – Ljudske banke d.d., na naslovu
Dunajska 128a, Ljubljana, vsak delovnik od
9. do 12. ure.
Volksbank – Ljudska banka d.d.
uprava
Št. 11/05
Ob-10268/05
Na podlagi 7.6. točke Statuta družbe Nizke gradnje d.d. gradbeno, storitveno trgovska
družba Ptuj, Puhova ulica 6, Ptuj, uprava družbe vabi delničarje na
8. sejo skupščine
družbe Nizke gradnje d.d. gradbeno,
storitveno trgovska družba Ptuj, Puhova
ulica 6, Ptuj,
ki bo v ponedeljek 16. 5. 2005 ob 12. uri,
na sedežu družbe, Puhova ulica 6, Ptuj.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti.
Predsednik uprave odpre skupščino in
ugotovi navzočnost.
2. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave in (nadzornega sveta) se za predsednika skupščine imenuje Zdolšek Stojan, za preštevalca
glasov pa Rašl Elizabeto in Zebec Marjana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Šoemen Andrej.
3. Razrešitev nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
Razrešijo se dosedanji člani nadzornega
sveta:
1. Lah Konrad,
2. Radulovič Branko,
3. Božac Bogdan.
In se imenuje novi nadzorni svet v sestavi:
1. Metličar Drago,
2. Škoberne Janez,
3. Plečko Marko.
4. Povečanje osnovnega kapitala družbe s
stvarnim vložkom.

Stran

Ob-10286/05
Na podlagi 13. člena statuta Banke Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove
Ljubljanske banke, prečiščeno besedilo z dne
13. 5. 2003, uprava banke sklicuje
5. skupščino delničarjev
Banke Zasavje d.d., Trbovlje, bančna
skupina Nove Ljubljanske banke,
ki bo v četrtek, 19. 5. 2005, ob 12. uri v
Medijskih Toplicah, Izlake, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih
teles skupščine ter imenovanje notarja.
Predlog sklepa: skupščina banke izvoli
predsednika skupščine in tričlansko veriﬁkacijsko komisijo v predlagani sestavi ter imenuje notarko Marjano Kolenc-Rus za sestavo
notarskega zapisnika.
2. Poročilo veriﬁkacijske komisije o sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: skupščina banke ugotovi
sklepčnost skupščine.
3. Predstavitev letnega poročila banke za
leto 2004 z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila.
Predlog sklepa: skupščina banke se seznani z letnim poročilom banke za leto 2004 in
poročilom nadzornega sveta o svojem delu in
preveritvi letnega poročila za leto 2004.
4. Predlog sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu za leto 2004.
Predlog sklepa:
1. Nadzorni svet predlaga skupščini banke
naslednjo uporabo bilančnega dobička za leto
2003 v znesku 455,252.559,99 tolarjev:
– izplačilo dividend: 242,776.295,39 SIT
– nagrade delavcem z individualno pogodbo in nadzornemu svetu: 13,109.932,74 SIT,
– preneseni dobiček: 199,366.331,86 SIT.
Dividende se izplačajo v 30 dneh po seji
skupščine tistim delničarjem, ki so vpisani v
delniški knjigi banke na dan začetka zasedanja skupščine.
2. Skupščina banke podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto
2004.
3. Nadzorni svet predlaga skupščini, da
se ostanek zneska, ki je bil namenjen za nagrade po individualnih pogodbah iz udeležbe
v dobičku za leto 2003 in nagrad nadzornemu
svetu v skupni višini 4.270 SIT, prenese v druge rezerve iz dobička.
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5. Letno poročilo Službe notranje revizije
za leto 2004 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke sprejme
letno poročilo službe notranje revizije o notranjem revidiranju za leto 2004 s pozitivnim
mnenjem nadzornega sveta banke.
6. Imenovanje revizorja za revizijo računovodskih izkazov banke za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov Banke Zasavje d.d., Trbovlje,
bančna skupina Nove Ljubljanske banke za
poslovno leto 2005 imenuje skupščina banke
revizijsko družbo, ki bo na skupščini Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, imenovana
za opravljanje revizije letnih računovodskih
izkazov za leto 2005.
7. Določitev sejnine članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina banke določi
sejnino članom nadzornega sveta banke, in
sicer predsedniku v višini 80.000 SIT neto,
namestniku predsednika v višini 70.000 SIT
neto, članom pa v višini 60.000 SIT neto. Za
korespondenčno sejo znaša sejnina 50% zneska, določenega v prejšnjem stavku.
Na 5. skupščini Banke Zasavje d.d., Trbovlje, bančna skupina Nove Ljubljanske banke,
bodo delničarji odločali o objavljenih predlogih
za posamezno točko dnevnega reda.
Skupščine banke se lahko udeležijo in na
njej glasujejo samo tisti delničarji, ki so vpisani
v delniško knjigo banke, ki jo vodi KDD, kot
imetniki delnic z glasovalno pravico najmanj
10 dni pred zasedanjem skupščine in svojo
udeležbo na skupščini pisno ali ustno prijavijo najmanj 3 delovne dni pred zasedanjem
skupščine. Delničar mora ob prijavi svoje namere, da bo na skupščini glasoval, obvezno
sporočiti, v kolikem obsegu namerava to svojo
pravico udejanjati, oziroma s kolikim paketom
delnic bo glasoval.
Vsaka delnica zagotavlja na skupščini delničarjev 1 glas. Delničar uresničuje svoje pravice na skupščini osebno, po pooblaščencu ali
po zakonitem zastopniku. Skupni zastopnik ali
pooblaščenec več delničarjev ne more imeti
več kot 5% glasov vseh delničarjev
Delničarji, ki bodo svojo udeležbo prijavili,
bodo prejeli pooblastilo za udeležbo na skupščini po pošti, oddali pa ga bodo pred samo
sejo skupščine.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta,
je na voljo delničarjem v Banki Zasavje d.d.,
skupina NLB, Trg revolucije 25c, Trbovlje, v
Oddelku splošnih poslov, od dneva objave
dalje.
Seznam delničarjev banke je na vpogled
delničarjem dva delovna dneva pred sejo
skupščine na sedežu banke.
Manjšinski delničarji, katerih deleži skupaj
dosegajo najmanj desetino osnovnega kapitala banke, smejo pisno zahtevati, da se določena zadeva uvrsti na dnevni red skupščine.
Če skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno
zasedanje istega dne, to je 19. 5. 2004 ob 13.
uri, ko bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.
Banka Zasavje d.d., Trbovlje
Zdenko Fritz
predsednik uprave
Marija Marot
članica uprave
Ob-10297/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 7.3. Statuta družbe
Delo časopisno in založniško podjetje d.d.,
Ljubljana, Dunajska 5, sklicujem
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družbe Delo, časopisno in založniško
podjetje d.d., 1509 Ljubljana,
Dunajska 5,
ki bo v četrtek, 19. 5. 2005 ob 14. uri v
veliki dvorani v pritličju stavbe Dunajska 5,
Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvolijo se odvetnik Stojan
Zdolšek za predsednika skupščine ter Maja
Kralj in Mateja Stanič Rudolf za preštevalki
glasov.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega
sveta.
Predlog sklepa:
Bilančni dobiček v višini 3.063,304.189,85
tolarjev se uporabi za naslednje namene:
1. izplačilo dividend delničarjem v višini 200,239.200 tolarjev oziroma 300 tolarjev
bruto na delnico;
2. izplačilo nagrad članom nadzornega
sveta v višini 10,597.630 tolarjev bruto;
3. preostanek bilančnega dobička v višini
2.852,467.359,85 tolarja se ne razdeli in se
odločanje o njegovi uporabi prenese v naslednja poslovna leta.
Za izplačila pod 1. in 2. točko se uporabi preneseni dobiček iz leta 2002 v višini
7,120.241,25 tolarjev in preneseni dobiček iz
leta 1999 v višini 203,716.588,75 tolarja.
Družba bo izplačala dividende najkasneje
do 29. julija 2005, in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem registru pri KDD na dan
24. maja 2005.
Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeljuje razrešnico za delo v letu 2004.
3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
statuta.
4. Imenovanje revizorja družbe.
Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo
revidiral letne računovodske izkaze družbe
Delo d.d. Ljubljana, za leto 2005, se imenuje
revizorska hiša KPMG Slovenija, podjetje za
revidiranje, d.o.o., Železna c. 8a, Ljubljana.
5. Določitev sejnin za člane nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: sejnina za seje nadzornega sveta se določi v višini 100.000 SIT bruto
za predsednika in v višini 70.000 SIT bruto za
člane nadzornega sveta.
Delničarji se lahko osebno ali po pooblaščencu udeležijo skupščine in uresničujejo
glasovalno pravico, če družbi pisno prijavijo
udeležbo na skupščini na naslov: Delo d.d.,
Pravna služba, Dunajska 5, 1509 Ljubljana.
Prijava je pravočasna, če jo družba prejme
najkasneje do ponedeljka, 16. maja 2005, do
12. ure.
Pooblastilo mora biti družbi predloženo v
pisni obliki in mora vsebovati ime, priimek in
naslov oziroma sedež pooblastitelja ter ime,
priimek in naslov oziroma sedež pooblaščenca.
Gradivo za sejo, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in predlogom sprememb statuta družbe, je na vpogled
v prostorih družbe – v pravni službi, Tiskarsko
središče, Slovenčeva 19, Ljubljana in Dunajska 5, Ljubljana, vsak delovni dan med 9. in
12. uro.
Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po
pooblaščencih zastopanih vsaj 15% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine
istega dne ob 15. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Delo d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Tomaž Perovič

Ob-10313/05
Na podlagi 19. člena Statuta Banke Celje
d.d. sklicuje uprava banke
20. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v torek, 17. maja 2005, ob 10. uri v
veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg
celjskih knezov 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev
notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo o
notranjem revidiranju Banke Celje d.d. s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke
Celje d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. vzame na znanje Poročilo
nadzornega sveta Banke Celje d.d. o preveritvi Letnega poročila Banke Celje d.d. za leto
2004 in pozitivnem mnenju k poročilu pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers
d.o.o., Ljubljana.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička za
leto 2004 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
sprejme predlog uporabe bilančnega dobička
banke za leto 2004:
a) leta 2004 ugotovljeni bilančni dobiček v
višini se uporabi: 1.487,937.429,80 SIT:
– za izplačilo dividend: 1.441,627.200
SIT,
– za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta banke in članom uprave banke:
46,310.229,80 SIT;
b) za leto 2004 se izplača dividenda v višini
3.600 tolarjev na navadno in prednostno delnico. Banka bo izplačevala dividendo in udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta
banke ter članom uprave banke od 10. junija
2005 naprej. Do izplačila dividende so upravičeni vsi delničarji banke, imetniki navadnih
in prednostnih delnic na ime, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 19. maja 2005.
Imetniki materializiranih navadnih delnic na
prinosnika, ki še niso opravili zamenjave za
nematerializirane imenske navadne delnice,
so upravičeni do izplačila dividende po opravljeni zamenjavi. Delničarji nekdanje Banke Noricum d.d. in nekdanje Hmezad banke d.d. so
upravičeni do izplačila dividende, ko opravijo
zamenjavo delnic za delnice Banke Celje d.d.
Zapadlost dividende za leto 2004 je tri leta od
dneva skupščine delničarjev banke, to je do
vključno 17. maja 2008, ko bo banka znesek
neizplačane dividende prenesla na druge rezerve iz dobička in o tem obvestila skupščino
delničarjev banke;
c) skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu
Banke Celje d.d. za poslovno leto 2004.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno

38 / 15. 4. 2005 /

2899

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

leto 2005 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
Predloge sklepov pod 1., 2. in 4. točko
predlagata uprava in nadzorni svet Banke Celje d.d., predloga sklepa pod 3. in 5. točko pa
nadzorni svet Banke Celje d.d.
Vsak delničar je upravičen do sodelovanja na skupščini delničarjev banke, če svojo
udeležbo najavi banki najpozneje do vključno
14. maja 2005. Najavo opravi z izpolnjenim
pooblastilom oziroma prijavnico, ki sta priložena vabilu za skupščino delničarjev banke.
Skupščine delničarjev banke se lahko udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno pravico
pa imajo delničarji, lastniki navadnih delnic
na ime, ki bodo vpisani v delniški knjigi banke
na dan 7. maja 2005 in bodo ostali vpisani do
konca zasedanja. Manjšinski delničarji lahko,
v skladu z 22. členom Statuta Banke Celje
d.d., predlagajo spremembo ali dopolnitev
dnevnega reda.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim
poročilom in poročilom nadzornega sveta bo
na razpolago v Banki Celje d.d., Vodnikova 2,
v tajništvu Sektorja zakladništva in mednarodnega poslovanja, soba 308/III, od ponedeljka
do petka med 9. in 12. uro.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine delničarjev banke. Ob registraciji se vsak
prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim dokumentom, nato prejme opremo za elektronsko
glasovanje in potrdilo o prisotnosti.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 17. maja
2005 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
uprava banke

13. Rok vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo v roku 30 dni, ki začne teči z
dnem, ki ga določi uprava v pozivu delničarjem do vpisa in vplačila novih delnic. Kolikor
v predpisanem roku dosedanji delničarji ne
bodo izkoristili prednostne pravice, bo uprava
družbe v skladu z določili statuta v t.i. drugem
krogu prosto povabila k vpisu zainteresirane
investitorje.
14. Način vpisa novih delnic: nove delnice
se vpisujejo s pisno izjavo (vpisnim potrdilom)
na sedežu Družbe ali po pošti.
15. Način vplačila novih delnic: nove delnice se vplačajo v celoti v denarju na transakcijski račun Družbe v roku 14 dni od izteka
roka za vpis delnic.
16. Način oziroma oblika izdaje novih delnic: delnice se izdajo v nematerializirani obliki, na način in po postopku, kot ga določa
ZNVP.
17. Rok za vrnitev plačil v primeru neuspele izdaje delnic: šest mesecev od izteka roka
za vplačilo delnic.
18. Objava izdaje novih delnic: izdaja novih delnic bo objavljena skladno z določbami
statuta družbe.
19. Izročitev novih delnic: nove delnice se
izdajo in izročijo z vknjižbo pri KDD skladno s
predpisi in pravili KDD.
20. Način razpolaganja z novimi delnicami:
delnice so prosto prenosljive v skladu s statutom družbe in vsakokrat veljavnimi predpisi.
21. Ta sklep ima naravo statutarnega sklepa. Skupščina v skladu z 306. členom Zakona
o gospodarskih družbah pooblasti nadzorni
svet, da po izvedbi povečanja osnovnega kapitala spremeni Statut družbe in sicer tako, da
uskladi njegovo besedilo z veljavno sprejetimi
odločitvami.
5. Imenovanje revizorja družbe Hoteli Piran d.d. za leto 2005.
Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko
družbo Hoteli Piran d.d. za leto 2005 se imenuje družba Iteo – Abeceda d.o.o. iz Ljubljane,
Kotnikova 28.
Čas zasedanja skupščine
Skupščina je sklicana za torek, dne 17. 5.
2005 v sali Piranesi Hotela Piran v Piranu,
Stjenkova 1, s pričetkom ob 11. uri. Če ob
prvem sklicu ne bo dosežena sklepčnost, se
ponovno zasedanje skupščine določi za torek,
dne 17. 5. 2005 s pričetkom ob 12. uri. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Sejna dvorana bo odprta uro pred uradnim
začetkom seje skupščine.
Pogoji za udeležbo na seji skupščine
Sedme seje skupščine družbe Hoteli Piran d.d. se lahko udeležijo vsi delničarji, v
korist katerih so delnice družbe vknjižene na
računu vrednostnih papirjev, ki se vodi pri Klirinško depotni družbi d.d., zakoniti zastopniki
oziroma njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Glasovnice za odločanje na seji skupščine
se bodo delničarjem, zakonitim zastopnikom
in pooblaščencem začele deliti ob predložitvi
dokaza o zakonitem zastopanju delničarja oziroma pisnega pooblastila, uro pred začetkom
seje do ure, ki je določena za začetek seje
skupščine.
Uresničevanje glasovalne pravice na
skupščini
Dopustno je le, če tisti, ki se želi udeležiti skupščine (udeleženec: delničar, zastopnik
delničarja, pravne osebe ali pooblaščenec
enega ali več delničarjev), vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavi svojo
udeležbo. Prijava se šteje za pravočasno, če
prispe na sedež družbe najmanj tri dni pred
skupščino – to je do 14. 5. 2005.

Ob-10541/05
Hoteli Piran, turizem in storitve, d.d. Piran,
Kidričevo nabrežje 4, 6330 Piran; družba je
vpisana v sodnem registru Okrožnega sodišča v Kopru pod vložno številko 1/00989/00
z osnovnim kapitalom nominalne vrednosti
972,080.000 SIT, predsednica nadzornega
sveta je Metka Kandrič.
Na podlagi določila 6.3. točke statuta družbe Hoteli Piran, turizem in storitve, d.d. Piran,
sklicuje uprava – direktorica družbe
7. sejo skupščine
družbe Hoteli Piran, turizem in storitve,
d.d. Piran,
ki bo v torek, dne 17. 5. 2005 v sali Piranesi Hotela Piran v Piranu, Stjenkova 1, s pričetkom ob 11. uri, z dnevnim redom:
1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev.
Predlog sklepa: ugotovi se prisotnost delničarjev in sklepčnost na skupščini.
Za predsednika skupščine se izvoli Simon
Banič.
Za preštevalca glasov se izvolita, Rozalda
Rakitovac in Drago Papež.
2. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi
in članom nadzornega sveta družbe in sicer
ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim
poročilom in poročilom nadzornega sveta, s
katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem
letu 2004.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero
potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe Hoteli Piran d.d. v poslovnem letu
2004.
3. Nagrade članom nadzornega sveta
družbe.
Predlog sklepa: nadzornemu svetu se izplača nagrada v bruto višini 2 mio SIT, od

tega predsedniku 1 mio SIT ter članoma po
500.000 SIT.
Nagrade se izplača v breme tekočega poslovanja družbe v letu 2005.
4. Odločanje o povečanju osnovnega kapitala z denarnimi vložki.
Predlog sklepa:
1. Izdajatelj vrednostnih papirjev je družba
Hoteli Piran turizem in storitve d.d., Kidričevo
nabrežje 4, Piran (v nadaljevanju teksta Hoteli
Piran d.d. ali Družba).
2. Osnovni kapital družbe v višini 972,080.000 SIT se poveča za največ 357,143.000 SIT na skupno največ
1.329,223.000 SIT, z izdajo največ 357.143
novih navadnih prosto prenosljivih delnic, ki se
glasijo na ime z nominalno vrednostjo 1.000
SIT vsaka in po emisijski vrednosti delnice
1.400 SIT vsaka.
3. Dodatna izdaja delnic bo izvedena v nejavni ponudbi vnaprej znanemu krogu investitorjev. Dosedanji delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z
njihovimi deleži v osnovnem kapitalu Družbe.
Upravičenci do prednostne pravice bodo vsi
delničarji, v korist katerih bodo delnice vpisane
pri KDD na prvi dan, ko začne teči rok za vpis
novih delnic, ki ga določi uprava družbe v pozivu delničarjem do vpisa in vplačila delnic.
4. Nove delnice se vplačujejo v denarju.
5. Natančnejše določbe o izdaji delnic:
– ﬁrma izdajatelja: Hoteli Piran turizem in
storitve d.d.;
– sedež izdajatelja: Kidričevo nabrežje 4,
Piran;
– vrsta in razred delnic: navadne, prosto
prenosljive delnice, ki glasijo na ime. Vsaka delnica daje njenemu imetniku pravice,
določene s sklepom skupščine in statutom
Družbe;
– lastnosti delnic:
– vse delnice so enakopravne in ne dajejo imetnikom različnih pravic,
– lastnikom dajejo pravico do udeležbe
pri upravljanju Družbe v skladu s statutom in
veljavnimi predpisi,
– lastnikom dajejo pravico do udeležbe
na dobičku (dividenda),
– lastnikom dajejo pravico do sorazmernega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju Družbe,
– lastnikom dajejo druge pravice, ki so
določene v statutu ali z veljavnimi predpisi.
6. Skupna nominalna vrednost izdaje novih delnic je 357,143.000 SIT, število novo
izdanih delnic pa 357.143.
7. Emisijska vrednost celotne izdaje novih
delnic ni enaka nominalni vrednosti izdaje novih delnic in znaša 500,000.200 SIT.
8. Nominalna vrednost ene nove delnice
je 1.000 SIT, emisijska vrednost ene nove
delnice je 1.400 SIT.
9. Odstotek novo izdanih delnic, v primeru
vpisa in vplačila celotne emisije novo izdanih
delnic, znaša 28,6% osnovnega kapitala.
10. Minimalno število delnic, ki morajo
biti vpisane in vplačane, da se šteje, da je
izdaja novih delnic uspela, znaša 278.397
delnic, minimalna nominalna vrednost nove
izdaje delnic 278,397.000 SIT in minimalna emisijska vrednost nove izdaje delnic pa
389,755.800 SIT.
11. Izplačila dividende: dividende na nove
delnice se izplačujejo pod pogoji in na način,
določen s tem sklepom, statutom Družbe in
sklepom skupščine o delitvi dobička. Novo
izdane delnice so upravičene do izplačila dividend tudi iz dobička, ki ga Družba ustvari v
poslovnem letu 2005, vendar v sorazmernem
delu, glede na datum dejanske izdaje delnic.
12. Namen izdaje delnic je povečanje
osnovnega kapitala Družbe za izvedbo razvojnega načrta Salinera II.
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Pooblastila
Pooblastilo mora biti pisno. Za ﬁzične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
ﬁrmo in sedež delničarja, ime in priimek in
podpis zakonitega zastopnika ter ime in priimek pooblaščenca.
Če se daje pooblastilo za mladoletnega
delničarja, mora pooblastilo izpolniti in podpisati zakoniti zastopnik, mati ali oče. V primeru skrbništva je to skrbnik, ob predložitvi
pisne privolitve pristojnega Centra za socialno
delo.
Gradiva
Gradiva k posameznim točkam dnevnega
reda, letno poročilo o poslovanju družbe Hoteli
Piran d.d. v poslovnem letu 2004, poročilom
revizorja, poročilom nadzornega sveta, so na
vpogled na upravi družbe v Piranu, Kidričevo
nabrežje 4, od dneva sklica skupščine naprej,
vsak delovni dan od 9. do 12. ure.
Hoteli Piran, d.d.
uprava družbe
Ob-10550/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 7.3. točke Statuta družbe
Teol Kemična industrija d.d., Ljubljana, uprava
družbe sklicuje
9. skupščino
delničarjev družbe Teol, Kemična
industrija, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 17. 5. 2005 ob 13. uri v sejni sobi
na sedežu družbe Teol d.d. Ljubljana, Tovarniška 48, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
Skupščina delničarjev Teola d.d. izvoli:
– predsednik skupščine: Miran Hude,
– preštevalca glasov: Lidija Naglič in Peter Franz.
Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2004 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2004. Skupščina
delničarjev podeli razrešnico upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Nadzorni svet daje predlog sklepa: skupščina delničarjev imenuje za revidiranje letnega poročila za leto 2005 revizijsko družbo
KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom uprave, revizijskim poročilom in
poročilom nadzornega sveta je delničarjem
na vpogled od 16. 4. 2005 dalje na sedežu
družbe Teol d.d. Ljubljana, Tovarniška 48, v
kadrovski službi vsak delovni dan od 12. do
13. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica na naslov Teol d.d. Ljubljana,
Tovarniška ulica 48, bodo objavljeni skladno
z 288. členom Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščine družbe se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani pri
Centralni klirinški depotni družbi na dan 30. 4.
2005 ter njihovi pooblaščenci in zastopniki
pod pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo na gornji
naslov.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov na skupščini.
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Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu. Pooblastilo mora biti pisno.
Sejna soba, kjer bo zasedala skupščina,
bo odprta 30 minut pred pričetkom zasedanja.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna za odločanje, bo ponovno zasedanje
skupščine z istim dnevnim redom istega dne,
17. 5. 2005 ob 14. uri v istem prostoru.
Teol, Kemična industrija, d.d.,
Ljubljana
uprava družbe
Danijel Šumej

Zavarovanja
SV 275/05
Ob-10557/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca,
opr. št. SV 275/05 z dne 8. 4. 2005, sta bili nepremičnini, stanovanje št. 4, v izmeri 26,41 m2,
ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Na
Zelenici 14, Prebold, stoječi na parc. št. 324/6,
k.o. Prebold in stanovanje št. 9, v skupni izmeri 59,16 m2, ki se nahaja v drugem nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Na Zelenici 13, Prebold, vpisani pri zemljiškoknjižnem
vložku številka 554, katastrske občine Prebold, last zastaviteljice Kačič Marjete, EMŠO
0601969505014, stanujoče Na Zelenici 13,
Prebold, na podlagi kupoprodajne pogodbe
št. 494/93 z dne 29. 4. 1993, sklenjene med
prodajalko Tekstilno tovarno Prebold, p.o.,
Prebold in kupcem Gajič Vinkom, Prebold
2b, Prebold, overjenega aneksa z dne 16. 2.
2001, k zgoraj navedeni pogodbi in kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3. 2001, sklenjene
med prodajalcem Vinkom Gajićem in kupcem
Marjeto Kačič, in na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 6/93, sklenjene
dne 24. 6. 1993, med prodajalcem Hmezad
Golding gostinstvo turizem Žalec in kupcem
Kačič Ludvikom ter darilne pogodbe z dne
26. 7. 1994, sklenjene med darovalcem Kačič
Ludvikom in obdarjenko Marjeto Kačič, zastavljeni v korist upnika Hypo Leasing, podjetje za
ﬁnanciranje d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, matična številka 5834163,
za zavarovanje denarne terjatve upnika do
dolžnika AEK Transport Marjeta Kačič s.p.,
Prebold, Na Zelenici 14, po pogodbi o ﬁnančnem lizingu premičnine LJ05387 z dne 21. 3.
2005, v višini tolarske protivrednosti 83.346,93
EUR, z obrestno mero 3-mesečni Euribor +
3%, izračunano po prodajnem podjetniškem
tečaju Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Ljubljana,
na dan plačila, z zapadlostjo zadnjega obroka
dne 25. 3. 2009, pogodbi o ﬁnančnem lizingu
premičnine št. LJ05389 z dne 21. 3. 2005, v
višini tolarske protivrednosti 83.346,93 EUR,
z obrestno mero 3-mesečni Euribor + 3%,
izračunano po prodajnem podjetniškem tečaju Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Ljubljana, na
dan plačila, z zapadlostjo zadnjega obroka
dne 25. 3. 2009, pogodbi o ﬁnančnem lizingu
premičnine št. LJ05391 z dne 21. 3. 2005, v
višini tolarske protivrednosti 83.346,93 EUR,
z obrestno mero 3-mesečni Euribor + 3%,
izračunano po prodajnem podjetniškem tečaju Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Ljubljana, na
dan plačila, z zapadlostjo zadnjega obroka
dne 25. 3. 2009, pogodbi o ﬁnančnem lizingu
premičnine št. LJ05392 z dne 21. 3. 2005, v
višini tolarske protivrednosti 26.308,26 EUR,
z obrestno mero 3-mesečni Euribor + 3%, izračunano po prodajnem podjetniškem tečaju

Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Ljubljana, na dan
plačila, z zapadlostjo zadnjega obroka dne
25. 3. 2009 in pogodbi o ﬁnančnem lizingu
premičnine št. LJ05393 z dne 21. 3. 2005, v
višini tolarske protivrednosti 26.308,26 EUR,
z obrestno mero 3-mesečni Euribor + 3%, izračunano po prodajnem podjetniškem tečaju
Hypo Alpe-Adria Bank d.d. Ljubljana, na dan
plačila, z zapadlostjo zadnjega obroka dne
25. 3. 2009, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s
stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.
SV 484/05
Ob-10558/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 484/05 z dne 7. 4. 2005, je
bilo dvosobno stanovanje v 3. nadstropju pod
zaporedno št. 14, na naslovu Mlakarjeva 2,
4000 Kranj, v skupni izmeri 49,60 m², vpisano v vl. št. 1584, parc. št. 946/4, k.o. Kranj,
last kreditojemalcev in zastaviteljev Sandre
Štrbac in Gorana Radoševiča, vsakega do
½, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 21. 3. 2005, med Sandro Štrbac, Hraše
45f, Smlednik in Goranom Radoševičem, Ul.
Bratov Učakar 92, Ljubljana, kot kupcema in
prodajalcema Safetom Kolenovićem in Edino
Kolenović, zastavljeno v korist kreditodajalke
Posojilnice – Bank Borovlje, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, s sedežem Hauptplatz 16, A-9170, Ferlach/Borovlje, Avstrija,
za zavarovanje njegove denarne terjatve v
višini 46.000 EUR, s pripadki, ki zapade v
plačilo 20. 4. 2025.
SV 463/05
Ob-10559/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 463/05 z dne 13. 4. 2005, je bilo
dvosobno mansardno stanovanje v skupni
izmeri 52 m2, v stanovanjski hiši Pristavška
cesta 105, Tržič, stoječi na parc. št. 576/4, vl.
št. 297, k.o. Križe, zastavljeno v korist upnice Stanovanjske ustanove delavcev v obrti
– OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000
Kranj, matična številka 1118242, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT s pripadki.
SV 730/2005
Ob-10560/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-730/2005 z dne 7. 4. 2005,
je bila garsonjera št. 27 v izmeri 19,94 m2,
v I. nadstropju objekta na naslovu Steletova
6, Ljubljana, parc. št. 356 k.o. Štepanja vas,
v lasti zastaviteljice Vesne Papež, Ljubljana,
Jakčeva ul. 24, EMŠO 1004968505091, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 25. 8.
1999, sklenjene s prodajalcem Šeﬁkom Bajramovićem, Ljubljana, Brodarjev trg 5, EMŠO
1709966112460, zastavljena v korist lizingodajalca Hypo Leasing d.o.o., 1000 Ljubljana,
Dunajska cesta 117, matična št. 5834163,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
172.290,39 CHF v tolarski protivrednosti po
prodajnem podjetniškem tečaju za CHF NLB
d.d. na dan plačila s pripadki.
SV 324/05
Ob-10561/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 324/05 z dne 11. 4.
2005, je bila nepremičnina, apartma številka
3-A v izmeri 52,38 m2, ki se nahaja v etaži 1
apartmajske hiše Bolfenk III, Hočko Pohorje
129, Hoče, zgrajene na parceli številka 706/8,
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katastrska občina Hočko Pohorje, last dolžnika – zastavitelja Reﬂex Gornja Radgona
d.o.o., do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe številka 4 z dne 5. 1. 2004, sklenjene
med dolžnikom – zastaviteljem Reﬂex Gornja
Radgona d.o.o., kot kupcem ter med Športnim centrom Pohorje d.o.o., kot prodajalcem
in na podlagi aneksa z dne 11. 4. 2005, k
prej navedeni pogodbi, zastavljena v korist
upnice PB Slovenije, d.d. – bančna skupina
Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika – zastavitelja Reﬂex Gornja
Radgona d.o.o. v višini 23,000.000 SIT s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do vključno
31. 3. 2006.

Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni od te objave.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2005

SV 423/2005
Ob-10562/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opr. št. SV 423/2005 z dne 6. 4.
2005, je bila nepremičnina, triinpolsobno stanovanje številka 66, v I. nadstropju v skupni izmeri 89,18 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Štantetova 18, Maribor, ki stoji na parc. št.
932/1, k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnika
sta Tatjana Ribič, EMŠO 0406964505280,
stan. Pekre, Bezjakova ulica 123A in Renato
Ribič, EMŠO 0303960500159, stan. Pekre,
Bezjakova ulica 123A, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, 2000 Maribor, matična številka
5706491, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 8,000.000 SIT s pripadki.
SV 224/05
Ob-10563/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 224/05 z dne 13. 4. 2005, je
bilo dvosobno stanovanje št. 68, ki se nahaja
v tretjem nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Cesta revolucije 1B, stoječe na
parc. št. 515/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
60,65 m2, last zastaviteljev Emila Klinarja do
2/3 in Alenke Klinar do 1/3, zastavljeno v korist
upnice Posojilnice – Bank Št. Jakob v Rožu,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9184 Št. Jakob v Rožu/St. Jakob i.R., Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
20.000 EUR s pripadki.
SV 397/2005
Ob-10564/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 397/2005 z dne
11. 4. 2005, je poslovni prostor v izmeri
79,11 m², v podstrešnem delu bloka v Mariboru, Gregorčičeva 19, ki stoji na parc.
št. 1281 k.o. Maribor Grad, identiﬁk. št.
0657/01332/016, poslovni prostor – skladišče v izmeri 72,55 m², v kletni etaži objekta S-5 v Mariboru, Gregorčičeva 17, ki
stoji na parc. št. 1281 in 1380 k.o. Maribor
Grad, oboje last Polanec Irene, na temelju
pogodbe o uskladitvi z.k. stanja z dejanskim
z dne 30. 1. 1998 in kupne pogodbe z dne
24. 12. 1997 ter triinpolsobno stanovanje
št. 92 v izmeri 103,79 m² v mansardi, s
kletno shrambo št. 92 v izmeri 2,45 m²,
v objektu v Mariboru, Gregorčičeva 17, ki
stoji na parc. št. 1480/2, 1486/1, 1485/1,
1482, 1381, 1382, 1384, 1484, 1379, 1483,
1492/2, 1393, 1380, 1287/2, 1289, 1288/2,
1281, 1378/2, 1481, 1291/2, vse k.o. Maribor Grad, skupna last Polanec Irene in Ferleš Bojana, obeh stan. Maribor, Gregorčičeva 17, na temelju kupoprodajne pogodbe št.
90/85 z dne 20. 12. 1985, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50,000.000 SIT s pp.

SV 205/05
Ob-10666/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic,
opr. št. SV 205/05 z dne 13. 4. 2005, je bilo
stanovanje št. 11, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Ulica Viktorja Svetina 15, stoječe na parc.
št. 257/2 k.o. Koroška Bela, v skupni izmeri
49,82 m2, last zastaviteljev Gorana Dabižljevića in Zorice Dabižljević, na podlagi prodajne pogodbe z dne 30. 3. 2005, zastavljeno
v korist upnice Posojilnica – Bank Borovlje,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 50.000 EUR s pripadki.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 40/2001
Os-10098/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 40/2001
dne 25. 3. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Kitchen studio ITC, trgovsko
in proizvodno podjetje, d.o.o., Kapucinski
trg 7, Škofja Loka – v stečaju, matična številka 1301187, šifra dejavnosti 51.430.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 25. 3. 2005
St 7/95
Os-10100/05
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad dolžnikom Naravno zdravilišče
Triglav Mojstrana, p.o. – v stečaju, Savska
cesta 2, Mojstrana, bo dne 18. 5. 2005 ob 9.
uri v sobi 014 (klet) tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno
razdelitev v času uradnih ur v stečajni pisarni
– soba št. 6 v pritličju tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 4. 4. 2005
St 236/2004
Os-10102/05
To sodišče je s sklepom St 236/2004 z dne
25. 3. 2005 začelo stečajni postopek nad Prpar Marjeta s.p., Babnogoriška c. 31, Škofljica, matična številka: 1037056000, davčna
številka: 68898509 in z istim sklepom postopek zaključilo.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni od te objave.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris dolžnika iz registra Ministrstva za ﬁnance,
Davčna uprava RS.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2005
St 46/2004
Os-10104/05
To sodišče je s sklepom pod opr.
št. St 46/2004 dne 4. 4. 2005 v stečajnem
postopku nad dolžnikom PIRS Podjetje za
marketing in trgovino d.o.o., Prečna 4, Litija, matična številka 5687152, zaključilo stečajni postopek, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
postopka.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris
dolžnika iz sodnega registra.
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St 38/2005
Os-10105/05
To sodišče je s sklepom St 38/2005 z dne
4. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Alfa Design Studio d.o.o., Zrinjskega
5, Ljubljana, matična številka: 5749301.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner 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 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 7. 9. 2005 ob 12. uri v sobi 307/A tukajšnjega sodišča, Tavčarjeva 9.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2005
St 213/2002
Os-10107/05
To sodišče je s sklepom St 213/2002 z dne
4. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek nad Jeras & Drug d.o.o., Prušnikova 4, Ljubljana
– v stečaju.
Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris
dolžnika iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2005
St 165/2004
Os-10108/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 165/2004
z dne 10. 2. 2005 začelo stečajni postopek
nad samostojno podjetnico Štefko Pešak s
ﬁrmo Brivsko frizerski salon »Mateja«, Štefka Pešak s.p., Maribor, Ruška cesta 1 in za
stečajno upraviteljico imenovalo mag. Dito Kastelic, zaposleno pri Biroju za ekonomsko raziskovanje in gospodarsko svetovanje, Maribor,
Svetozarevska 10 (matična številka dolžnice
je 1553046000, šifra dejavnosti pa 93.021).
Oklic upnikom o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 10. 2. 2005.
To sodišče je s sklepom opr. št. St 165/2004
z dne 1. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad samostojno podjetnico Štefko Pešak s
ﬁrmo Brivsko frizerski salon »Mateja«, Štefka
Pešak s.p. – v stečaju, Maribor, Ruška cesta
1, ker je premoženje, ki je prišlo v stečajno
maso, neznatne vrednosti.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej objavi. Pritožbo
je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču, Sodna ulica 14, 2000 Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2005
St 55/2004
Os-10109/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 55/2004
z dne 1. 4. 2005 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom
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Mahmutom Islamčevićem s ﬁrmo Islamčević
Mahmut, opravljanje storitev z buldožerjem s.p., Efenkova 9, Maribor, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne
vrednosti in ne zadošča niti za stroške tega
postopka.
Matična številka dolžnika je 5315254, šifra
njegove dejavnosti pa 1157.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložit v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14, 2000
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2005
St 140/2004
Os-10111/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 140/2004
z dne 1. 4. 2005 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnih podjetnikom
Marjanom Močnikom s ﬁrmo Trgovinske storitve, zastopanje in posredovanje Marjan
Močnik s.p., Ciril Metodova 8, Maribor, ker
je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5612517, šifra
njegove dejavnosti pa 74.843.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po tej
objavi. Pritožbo je treba vložit v dveh izvodih
pri tukajšnjem sodišču, Sodna ulica 14, 2000
Maribor.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 1. 4. 2005
St 39/2003
Os-10112/05
Stečajnega upravitelja Marinič Ignaca se
z dne 5. 4. 2005 razreši funkcije stečajnega upravitelja v stečajni zadevi Gradakord
gradbeništvo d.o.o. – v stečaju, Selnica ob
Dravi – v stečaju.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 4. 2005
St 104/2004
Os-10113/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Vaba d.o.o., Pod Kozjakom 10, Selnica ob Dravi – v stečaju, se v skladu z 99/II.
členom ZPPSL zaključi, saj premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2005
St 9/2005
Os-10114/05
1. Z dnem 6. 4. 2005 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Kardoš
Branko s.p., Avtoprevozništvo, Gregorčičeva 55, Murska Sobota (davčna številka:
95642633, matična številka 5254495).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Sreš Martin, Prisojna cesta 27, 9252 Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo
svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh
mesecev od dneva objave tega začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar
najmanj 1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Vsi
dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz
drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-1000339014, ﬁ-
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zične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na številko
11 42200-7110006-51100095.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 11. 7. 2005 ob 9. uri pri tukajšnjem sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 6. 4. 2005 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice začetka
stečajnega postopka nastanejo z dnem, ko je
oklic o začetku stečajnega postopka nabit na
oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 6. 4. 2005
St 24/2003
Os-10115/05
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika O.M., Mednarodni inženiring, proizvodnja in trgovina, Ajdovščina
d.o.o., Vipavska cesta 6, Ajdovščina, izven
naroka dne 5. 4. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika O.M., Mednarodni inženiring, proizvodnja
in trgovina, Ajdovščina d.o.o., Vipavska cesta 6, Ajdovščina, davčna številka 15610993,
matična številka 2649005, šifra dejavnosti
36.140, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10258500, vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo
predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo na
Višje sodišče v Kopru v 15 dneh od objave
tega sklepa. Morebitno pritožbo se vloži pisno
v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Zoper ta sklep se lahko stečajni dolžnik pritoži na Višje sodišče v Kopru v 8 dneh od prejema pisnega odpravka tega sklepa oziroma
od nabitja sklepa na sodno desko. Morebitno
pritožbo se vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 5. 4. 2005
St 10/2005
Os-10116/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 10/2005
z dne 1. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Novoteks tkanina izdelovanje
preje in tkanin d.d., Foersterjeva ulica 10,
Novo mesto, matična številka 5040116, šifra
dejavnosti 17.200.
Za stečajnega upravitelja je določen Milan
Vajda, Vinogradniška 41, Metlika.
Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijavo je treba vložiti v
skladu z določili 137. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji v dveh izvodih
z dokazili in kolkovano s predpisano sodno
takso, razen, če svojih terjatev niso prijavili v
postopku prisilne poravnave tega sodišča opr.
št. St 7/2005.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove brez
odlašanja poravnajo stečajni masi.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne 5. 9.
2005 ob 9. uri, v sobi 108 tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 1. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 1. 4. 2005
St 23/2004
Os-10117/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 23/2004 z dne 9. 3. 2005, ki je postal pra-

vnomočen dne 31. 3. 2005, potrdilo prisilno
poravnavo med dolžnikom Partner, Proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o., Mariborska
4, Radlje ob Dravi ter njegovimi upniki.
2. Razvrstitev terjatev v razrede in način
poplačila terjatev iz posameznih razredov v
potrjeni prisilni poravnavi je naslednji:
Razred 1: upnik SZK Invest d.o.o., Mariborska 4, Radlje ob Dravi, ki je svojo terjatev
v višini 2,000.000 SIT konvertiral v lastniški
delež dolžnika pod pogojem, da bo prisilna
poravnava sklenjena.
Razred 2: terjatve upnikov – dobaviteljev,
ki bodo poplačane v višini 20% ugotovljene
terjatve v roku enega leta po pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi z obrestmi
v višini 0,1% od 5. 10. 2004 dalje do izteka
roka za izpolnitev obveznosti po prisilni poravnavi.
Razred 3: terjatve države iz naslova davkov in prispevkov, ki bodo poplačane v višini
20% ugotovljene terjatve v roku enega leta
po pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni
poravnavi z obrestmi v višini 0,1% od 5. 10.
2004 dalje do izteka roka za izpolnitev obveznosti po prisilni poravnavi.
Razred 3a: terjatve države iz naslova zamudnih obresti na neplačane davke, prispevke in carinske dajatve, ki se v skladu s tretjim
odstavkom 16. člena ZFPpod odpišejo.
3. Seznam upnikov z navedbo višine prijavljene terjatve, ugotovljene terjatve, višino
glasovalne pravice ter z navedbo zmanjšanih zneskov za poplačilo je sestavni del tega
sklepa.
Potrjena prisilna poravnava ima za vse upnike, katerih terjatve so bile ugotovljene, moč
izvršilnega naslova.
4. Potrjena prisilna poravnava ima pravni
učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
postopka ter proti upnikom, ki so se postopka
udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane,
če se naknadno ugotovijo.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 5. 4. 2005
St 181/2004
Os-10125/05
To sodišče je s sklepom St 181/2004 dne
6. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom MAGO d.o.o. – v stečaju, Tržaška 2, Ljubljana, 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 tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2005
St 51/2005
Os-10126/05
To sodišče je s sklepom z dne 24. 3. 2005
pod opr. št. St 51/2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Komunalna
operativa d.d., Gradbeno in proizvodno
podjetje, Povšetova 8, Ljubljana, matična
številka: 5094917, šifra dejavnosti: 45.240,
identiﬁkacijska številka za DDV SI 68274181.
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).
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Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino
v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (24. 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 Maks Gale iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Sitpeep, d.o.o., Pivovarniška 6, Ljubljana,
– Regeneracija, d.o.o., Kamniška 47, Vodice,
– KPL, gradnje, rast, inženiring, d.d., Ljubljana,
– CMC Ekocom, d.o.o., Logatec,
– Brane Anžur, kot predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 24. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2005

zoper dolžnico Dokl Ireno, Ljubljanska 88/b,
2000 Maribor, za upnika Javno podjetje Toplotna oskrba d.o.o., Jadranska 28, 2000 Maribor, v kraju Ljubljanska 88/b, Maribor, ob
prisotnosti Dokl Irene, dolžnice, opravil rubež
nepremičnine, dvosobnega stanovanja št. 15,
v izmeri 60,16 m2, I. nadstropje večstanovanjske hiše v Mariboru, Ljubljanska 88/b, katero
naj bi bilo v lasti dolžnice.

St 104/2004
Os-10127/05
Narok za preizkus upniških terjatev, ki je bil
razpisan v stečajnem postopku nad dolžnikom
VABA d.o.o., Pod Kozjakom 10, Selnica ob
Dravi – v stečaju za dne 19. 8. 2005 ob 9. uri
v sobi 253 tukajšnjega sodišča se prekliče.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 4. 2005
St 84/2004
Os-10301/05
1. Z dnem 7. 4. 2005 se začne stečajni postopek nad dolžnikom TGM in prevozi, Vohar
Janez s.p., Ulica ob ložišču 14, Krog, davčna številka 46513566.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Martin Sreš iz Radenec, Prisojna ulica 27.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pismenih izvodih in potrebno dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
ﬁzične osebe in zasebniki pa na račun sodnih
taks št. 01100-1000338529, sklic na št. 11
42200-7110006-51100844.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 11. 7. 2005 ob 9.15 v razpravni dvorani št.
12 Okrožnega sodišča v Murski Soboti.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil dne 7. 4. 2005 nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega
postopka nad dolžnikom in prenehajo pravice

pooblaščencev stečajnega dolžnika razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 4. 2005
Os-10302/05
To sodišče je na seji senata dne 8. 4.
2005 pod opr. št. St 42/2004 sprejelo naslednji sklep:
stečajni postopek nad dolžnikom Ultra
– Pro trgovsko in proizvodno podjetje Črnomelj d.o.o., Nova Loka 10, Črnomelj, matična št. 5788277, šifra dejavnosti 51.190, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik Ultra
– Pro trgovsko in proizvodno podjetje Črnomelj d.o.o., Nova Loka 10, Črnomelj izbriše iz
sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 8. 4. 2005
St 79/01
Os-10335/05
To sodišče razpisuje narok za preizkus prijavljenih terjatev za dne 24. 5. 2005 ob 10. uri
in narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad dolžnikom
Obratovalnica Orodjarstvo Bojan Repanšek, Mengeš – v stečaju, za dne 24. 5. 2005
ob 10.15, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 8. 4. 2005

Izvršbe
Z 2001/00804
Os-7656/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2001/00804 z dne 8. 11. 2004, sta
bila dvosobno stanovanje št. 23 v skupni izmeri 56,21 m2 ter dvosobno stanovanje št.
24 v skupni izmeri 61,34 m2, ki se nahajata
v stanovanjskem objektu na parc. št. 1761/1,
1761/4, 1761/5, 1762/1, vse k.o. Bežigrad,
v soseski BS 2/1, Zupančičeva jama in pripadajočih dveh parkirnih mest, shramb in pripadajočih skupnih prostorov in naprav, ki so
last zastavitelja Srečka Kirna, z dnem 30. 11.
2004 zarubljena v korist upnice SKB banke
d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 160.000 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 3. 2005
In 2004/00456
Os-9038/05
Izvršitelj Zoran Kuret Marolt je v izvršilni
zadevi s sklepom Okrajnega sodišča v Ljubljani, opr. št. In 2004/00456 z dne 24. 3. 2005,
opravi rubež nepremičnine, stanovanja številka 4, na Majaronovi 8 v Ljubljani, ki ni vpisano
v zemljiško knjigo (211. člen Zakona o izvršbi
in zavarovanju – ZIZ), last dolžnika Heser, proizvodno in servisno podjetje, d.o.o., VII. ulica
35, 1235 Radomlje, v korist upnika Plasting
d.o.o., Gregorčičeva ulica 1, 2310 Slovenska
Bistrica.
Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe
rubeža in je razglašen tudi na sodni deski
Okrajnega sodišča v Ljubljani.
In 04/00039
Os-9037/05
Izvršitelj Bojan Miletič je dne 19. 10. 2004,
s pričetkom ob 9. uri, v zadevi In 04/00039,
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In 261/04
Os-9640/05
Na podlagi sklepa opr. št. In 261/04 z dne
31. 3. 2004, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v
Trbovljah, je bilo stanovanje št. 19, v VI. nadstropju večstanovanjske hiše Log 3, Hrastnik,
v izmeri 43,10 m2, v lasti dolžnice Trošt Irene,
Log 3, Hrastnik, zarubljeno v korist upnice
Toplarne Hrastnik d.o.o., Ulica prvoborcev 5,
Hrastnik, zaradi izterjave 215.927,72 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 3. 2005
In 2004/00268
Os-7645/05
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 2004/00297 z dne 19. 11. 2004, opr. št.
In 2004/00268 z dne 25. 11. 2004, opr. št.
In 2004/00269 z dne 17. 11. 2004 in opr. št.
In 2004/00292 z dne 17. 11. 2004, je bil dne
17. 12. 2005 v korist upnika Sipro Stanovanjsko podjetje d.o.o. Žalec, Pečnikova 1, Žalec,
opravljen rubež stanovanja št. 7, v 1. nadstropju stavbe na naslovu Kasaze 87, Petrovče, v skupni izmeri 68,93 m2, last dolžnikov
Antona Mahneta in Dragomire Mahne, oba
Kasaze 87, Petrovče.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 9. 3. 2005
In 2002/00090
Os-7945/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča z
dne 7. 12. 2002, opr. št. In 2002/00090, je bil
dne 15. 1. 2004 opravljen v korist upnika Sipro
d.o.o., Pečnikova 1, Žalec, rubež stanovanja
št. 8 v izmeri 72,32 m2, v 3. nadstropju, Polzela
208, Polzela, last dolžnikov Sonje Jezernik,
Polzela 208, Polzela in Stanislava Jezernika,
Vrbje 7, Žalec.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 11. 3. 2005
In 2004/00278, In 2004/00345 Os-7946/05
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 2004/00278 z dne 18. 11. 2004 in opr. št.
In 2004/00345 z dne 8. 12. 2004, je bil dne
15. 2. 2005 v korist upnika Sipro Stanovanjsko podjetje d.o.o. Žalec, Pečnikova 1, Žalec, opravljen rubež stanovanja št. 10, v 2.
nadstropju stavbe na naslovu Pod smrekami
15, Šempeter, v skupni izmeri 42,05 m2, last
dolžnice Katarice Peganc, Pod smrekami 15,
Šempeter.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 10. 3. 2005
In 2004/00271, In 2004/00286 Os-7947/05
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 2004/00271 z dne 16. 11. 2004 in opr. št.
In 2004/00286 z dne 19. 11. 2004, je bil dne
15. 2. 2005 v korist upnika Sipro Stanovanjsko podjetje d.o.o. Žalec, Pečnikova 1, Žalec, opravljen rubež stanovanja št. 10, na naslovu Polzela 205/c, Polzela, v skupni izmeri
76,37 m2, last dolžnikov Danijela Strožerja in
Štefanije Strožer, oba Polzela 205/c, Polzela.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 10. 3. 2005
In 2004/00300
Os-7948/05
Na podlagi sklepa o izvršbi, opr. št.
In 2004/00300 z dne 12. 11. 2004 in opr.
št. In 2004/00313 z dne 24. 11. 2004, je bil
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dne 17. 2. 2005 v korist upnika Sipro Stanovanjsko podjetje d.o.o. Žalec, Pečnikova
1, Žalec, opravljen rubež stanovanja št. 7,
v 1. nadstropju stavbe na naslovu Kasaze
111, Petrovče, v skupni izmeri 41,49 m2, last
dolžnika Leonarda Podbrežnika, Kasaze 111,
Petrovče.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 9. 3. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 5743/2004
Os-7935/05
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
11. 11. 2004, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Roberta Ivanjka, Zatišje 27, Celje,
uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe za
stanovanje št. 19, v IV. nadstropju, v 5. etaži
stanovanjske stavbe v Celju, Na zelenici 1, v
površini 53 m2, s kletjo št. 19, v vl. št. E-11,
B/XXXII list k.o. Celje, sklenjene dne 22. 5.
1998, med GIP Vegrad Velenje, Juteks Žalec,
Banko Celje d.d., Vodnogospodarskim birojem Maribor, Vodnogospodarskim podjetjem
Drava Ptuj, Vodnogospodarskim podjetjem
Mura Murska Sobota, STC d.d. Ljubljana, Komercialno banko Triglav d.d. Ljubljana, SGP
Kongrad Dravograd d.o.o., SGP Kongrad
gradbeno podjetje Stavbenik Prevalje, SGP
Kongrad, Gradbeno podjetje Slovenj Gradec,
SGP Kongrad podjetje IGEM Dravograd d.o.o.
Otiški vrh, SGP Kongrad Inženiring d.o.o. Dravograd in Ingrad Koncern Celje, kot prodajalci,
ki jih je vse zastopal pooblaščenec Ivan Klobčar, ter KDO Studio d.o.o., Kamniško-Zasavskega odreda 7a, sedaj Vrunčeva 3a, Celje, ki
ga zastopa Bernard Ravnak, kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju
št. 19, Na zelenici 1, Celje, v vl. št. E-11 k.o.
Celje, se zahteva v korist Ivanjko Roberta, Zatišje 27, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se zahteva,
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2005
Dn 68/2005
Os-8291/05
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
10. 1. 2005 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 1. 1999, sklenjene med Alojzijo Ilijaš in
Jankom Ilijašem, kot prodajalcema ter Alojzem Cugmajstrom, kot kupcem. Pogodba se
nanaša na prodajo nepremičnine, gozda v
izmeri 767 m2, parc. št. 92/35, vpisanega v
vl. št. 176, k.o. Loče. Pogodba se je po izjavi
predlagatelja postopka Alojza Cugmajstra izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v koristu Alojza
Cugmajstra, EMŠO 2506963500015, Cesta
v Železnik 7, Loče. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v
dveh mesecih od objave oklica z ugovorom
izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 14. 3. 2005
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Dn 12/2005
Os-8292/05
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
10. 1. 2005 začel postopek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 5. 7. 1993, št. 362-121/91-7, sklenjene
med Skupščino Občine Slovenske Konjice, kot
prodajalcem in Poldko Anderlič, kot kupcem.
Pogodba se nanaša na prodajo stanovanja
št. 3 v pritličju, v izmeri 64,24 m2, Na Gmajni
4, Vitanje, identiﬁkacijska št. 1095-0106-103,
parc. št. 103.E, vpisanega v vl. št. 461/16, k.o.
Vitanje. Pogodba se je po izjavi predlagateljev
postopka Sonje in Ivana Pogorevca izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Ivana Pogorevca, EMŠO 2503950500157, do 1/3, in
Sonje Pogorevc, EMŠO 0904953506242, do
2/3, oba stanujoča Na Gmajni 4, Vitanje. S
tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da
v skladu s četrtim odstavkom 137. člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini listine,
katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 14. 3. 2005

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 15/05
Os-8393/05
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni zadevi tožeče stranke Rada Macarola, Križ 191,
Sežana, ki ga zastopa odvetnik Igor Trebec
iz Križa pri Sežani, zoper tožene stranke 1.
Ano Žerjal, vdovo Žiberna, 2. Ano Žiberna,
pok. Jožefa, 3. Angelo Žiberna, pok. Jožefa
in 4. Marijo Žiberna, pok. Jožefa, vse Križ 33,
sedaj neznanega bivališča, zaradi ugotovitve
lastninske pravice (pcto 1,100.000 SIT), po
predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega zastopnika toženim strankam, s sklepom
z dne 9. 3. 2005, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku toženi stranki postavilo začasnega
zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, Pod Sablanico 6, ki bo tožene
stranke v tem postopku zastopal vse do takrat,
dokler tožene stranke ali njihov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 9. 3. 2005

Oklici dedičem
D 911/87
Os-9136/05
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek po pokojni Tereziji Višnar, rojeni
Likovec, rojeni 18. 10. 1909, nazadnje stanujoči Tavčarjeva 3, Maribor, umrli 21. 5. 1987.
Sodišče poziva vse dediče in tiste, ki bi
karkoli vedeli o dedičih, da to sporočijo Okrajnemu sodišču v Mariboru.
Eno leto po objavi oklica bo sodišče odločilo na podlagi podatkov, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 3. 2005
D 127/01
Os-9637/05
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Ljudmili Ržišnik, rojeni 23. 8. 1930,

umrli 20. 2. 2001, nazadnje stanujoči Prečna
pot 7, Zagorje ob Savi.
Sodišče poziva vse, ki mislijo, da bi prišli v
poštev kot dediči po pokojni Ljudmili Ržišnik,
da se v roku enega leta od objave tega oklica
priglasijo sodišču (206. člen ZD).
Po poteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga zaključilo glede
na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 3. 2005
D 302/03
Os-9638/05
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek
po pok. Tereziji Mramor, rojeni 12. 10. 1891,
nazadnje stanujoči, Nasipi 38, Trbovlje, ki je
umrla brez oporoke, vsled česar sledi dedovanje po zakonu.
Pri dedovanju na podlagi zakona pride v
poštev poleg znanih dedičev tudi zakoniti dedič zap. vnuk Zlatko Šanca, ki se nahaja na
neznanem naslovu.
Zapustničinega zakonitega dediča in morebitne druge dediče se poziva, da v roku enega leta od objave tega oklica priglasijo svoje
pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo in ga zaključilo glede
na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 23. 3. 2005

Oklici pogrešanih
N 64/2001
Os-9574/05
Okrajno sodišče v Celju vodi postopek za
razglasitev pogrešane Elizabete Helene Sucher, rojene 1. 11. 1892, nazadnje stan. Cesta
na grad 8, Celje, za mrtvo. Pogrešana naj bi
izgubila življenje v letu 1945, ko je bila z drugimi naložena na kamion in odpeljana.
Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi,
kakor tudi vse tiste, ki kaj vedo o njenem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih od
objave tega oklica. Po poteku roka bo sodišče
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 3. 2005
N 45/2001
Os-9578/05
Okrajno sodišče v Celju vodi postopek za
razglasitev pogrešane Helene Jožefe Sucher,
rojene 18. 3. 1895, v Celju, nazadnje stan.
Cesta na grad 8, Celje, za mrtvo. Pogrešana
je v letu 1945, ko je bila z drugimi odpeljana
na kamionu.
Sodišče poziva pogrešano, da se oglasi,
kakor tudi vse tiste, ki kaj vedo o njej, da to
sporočijo sodišču v treh mesecih od objave
tega oklica.
Po poteku roka bo sodišče pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Celju
dne 22. 3. 2005
N 50/2004
Os-2555/05
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Luzar Vere, Loke 10,
Nova Gorica, ki jo zastopa odv. Katjuša Gorjan iz Nove Gorice, zoper nasprotnega udeleženca Leopolda Komela, zaradi razglasitve
pogrešanega Leopolda Komela za mrtvega,
izven naroka, dne 14. 1. 2005 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku, se
nasprotnemu udeležencu Leopoldu Komelu postavi začasno zastopnico, odv. Jeleno
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Trunkl iz Nove Gorice, katera bo nasprotnega
udeleženca zastopala v nepravdni zadevi N
50/2004 pred sodiščem, vse dokler organ, pristojen za socialne zadeve, sodišču ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 14. 1. 2005

Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 101/2005
Rg-4075/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Pirnat & družabniki, trgovsko
podjetje d.n.o., Celje, Tremerje 22, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 17. 1. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma
Pirnat Antonu in Pirnat Mariji, oba Tremerje
22, Celje, ki prevzameta 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 1. 2. 2005
Srg 409/2005
Rg-9847/05
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra sklenilo objaviti
sklep:
družba Ekostor, storitve, ekologija in trgovina, d.o.o., Celje, Stanetova 22, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 2. 3. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenikoma
Čerič Ivanu in Čerič Mariji, oba Arja vas 51/a,
Petrovče, ki prevzameta 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 31. 3. 2005
Srg 1931/2004
Rg-4179/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Massa – Ital Market, trgovina,
ﬁnančne in komercialne storitve, k.d., Trg
15. aprila 7, 6215 Divača, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/4876/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu z
dne 9. 12. 2004.
Družbenika Roberto Massa iz Italije, Via
dei Berlam 21, Trst in Nadejda Sizon iz Rusije,
Denisa Davidova 7/40, Novosibirsk, izjavljata,
da so poplačane vse obveznosti družbe, da so
urejena vsa razmerja z delavci oziroma, da v
tem trenutku nimata zaposlenih delavcev in
da prevzameta obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postop-

ku, se razdeli med družbenika sorazmerno z
deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer
bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 2. 2005
Srg 1444/2004
Rg-31919/04
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Linde-Tex, trgovina in proizvodnja, d.o.o., Kodreti 2, Štanjel, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/5234/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne 8. 10. 2004.
Družbenica Berzin Demark Cvetka, stanujoča Polje pri Tržišču 20A, izjavlja, da ima
družba poplačane vse obveznosti in urejena
vsa razmerja z delavci ter prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po izbrisu iz sodnega registra pripada premoženje družbe družbenici.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer
bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 18. 11. 2004
Srg 2173/2005
Rg-9010/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Estera d.o.o., Gasilska
4, Ljubljana, objavlja sklep:
Estera, podjetje za trgovinsko dejavnost in storitve d.o.o., Gasilska 4, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 28. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Bertoncelj Helena, Podlubnik 119, Škofja Loka in Pavlič Borut, Podlubnik 282, Škofja Loka, 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 15. 3. 2005
Srg 12851/2004
Rg-9015/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Mulej & Šine, storitve
d.n.o., Vrtna ulica 8, Ljubljana, objavlja sklep:
Mulej & Šine, storitve d.n.o., Vrtna ulica
8, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 20. 1. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Šinkovec Matevž, Ulica
bratov Škofov 8, Ljubljana in Mulej Grega, Cesta v vstaje 13, Ljubljana Šmartno, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
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Srg 02310/2005
Rg-9021/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Bilancist, Podjetje za izdelavo zaključnih računov, d.o.o., Dobrunjska
cesta 12, Ljubljana-Dobrunje, objavlja sklep:
družba Bilancist, Podjetje za izdelavo
zaključnih računov, d.o.o., Dobrunjska
cesta 12, Ljubljana-Dobrunje, reg. št. vl.
1/09964/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družabnice z dne 24. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Miklavec Lucija, Dobrunjska
cesta 12, Ljubljana-Dobrunje, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 3. 2005
Srg 02524/2005
Rg-9022/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Sel, trgovsko podjetje d.o.o., Gerbičeva 51/a, Ljubljana, objavlja
sklep:
družba Sel, trgovsko podjetje d.o.o.,
Gerbičeva 51/a, Ljubljana, reg. št. vl.
1/13286/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družabnika z dne 24. 2. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Satler Jaka, Krimska ulica 12,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljana
dne 18. 3. 2005
Srg 01787/2005
Rg-9639/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe SIP-Berčon, Projektiranje, svetovanje, servis, Ulica Vide Pregarčeve
33, Ljubljana, objavlja sklep:
družba SIP-Berčon, Projektiranje, svetovanje, servis, Ulica Vide Pregarčeve 33,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/27822/00, preneha po
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skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 15. 12. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Berčon Mihael in Jakša
Mojca, oba Ulica Vide Pregarčeve 33, Ljubljana, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2005
Srg 03257/2005
Rg-10552/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe ID Invest, poslovne
storitve, d.o.o., Hacquetova 8, Ljubljana, objavlja sklep:
družba ID Invest, poslovne storitve,
d.o.o., Hacquetova 8, Ljubljana, reg. št. vl.
1/34983/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenika z dne 31. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je BT Invest, poslovne storitve,
d.o.o., Hacquetova ulica 8, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2005
Srg 02859/2005
Rg-10565/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe CF d.o.o., podjetje za
trgovino, storitve in ﬁnančni inženiring, Dobrova pri Ljubljani, Šujica 68, objavlja sklep:
CF d.o.o., podjetje za trgovino, storitve
in ﬁnančni inženiring, Dobrova pri Ljubljani, Šujica 68, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 21. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je IPSE d.o.o., Ljubljana, Grablovičeva ulica 1, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah
dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave
v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 4. 2005
Srg 06650/2004
Rg-27680/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prene-
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sodnega registra družbe Mergenthaler in ostali, poslovanje z nepremičninami in trgovina,
d.n.o., Ljubljana, Kebetova 24, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Skubic iz Kranja, objavlja
sklep:
Mergenthaler in ostali, poslovanje z nepremičninami in trgovina, d.n.o., Ljubljana,
Kebetova 24, reg. št. vl. 1/29075/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 14. 3. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Mergenthaler Cirila, Via Dellesettefontane 54, Trst, Italija, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
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 30. 9. 2004
Srg 10054/2004
Rg-34911/04
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Prah, Svetovalni inženiring, d.o.o., Petrovičeva 7, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Prah, Svetovalni inženiring,
d.o.o., Petrovičeva 7, Ljubljana, reg. št. vl.
1/21370/00, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenice z dne 27. 10. 2004.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Pavič Cveta, Majaronova 2,
Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se premoženje prenese v celoti na
družbenico.
Zoper sklep družbenice 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 6. 12. 2004
Srg 147/2005
Rg-9133/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Goro, proizvodnja, montaža,
inženiring, notranja in zunanja trgovina
d.o.o., Krog, Ulica ob Ložiču 22, 9000 Murska Sobota, vpisana v sodni register tukajšnjega sodišča vl. št. 1/01559/00, preneha po
skrajšanem postopku ZGD, po sklepu družbenika z dne 1. 3. 2005.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci.
Gomboc Zvonimir, rojen 27. 6. 1942, stanujoč Krog, Ulica ob Ložiču 22, Murska Sobota, kot družbenik družbe prevzema obveznost
plačila vse morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Premoženje družbe, ki preostane po poplačilu vseh obveznosti družbe, ostane družbeniku.
Zoper sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku lahko družbenik, upniki ali

pristojni organi v roku 15 dni od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski
Soboti, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 24. 3. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Priglasitveni list
Alagić Elvis s.p., Dobravska 3,
Jesenice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
075746/1651/01-24/2000 in reprezentativno
obrtno dovolenje z isto številko. gnc-184769
Erzetič Rajko, Kidričevo 7, Koper –
Capodistria, priglasitveni list, opravilna št.
17/II/3-457/94, izdan dne 6. 9. 1994 in 17. 1.
1996. gnb-184720
Hanjc Zdenko, M. Škapina 2, Izola – Isola,
priglasitveni list, opravilna št. 013/0626/94,
izdan dne 28. 12. 1994 in 28. 2. 1995.
gnr-185004
Marc Bojan, Šibeniška 11, Ajdovščina,
obrtno dovoljenje, št. 005887/0686/02-11/1999,
izdano dne 8. 12. 1999. gnp-184606
Pangerc Sonja, Jakovce 7, Sežana,
priglasitveni list, opravilna št. 48-0041/93,
izdan dne 27. 12. 1993. gnr-184604
Podpac Božidar s.p., Cesta maršala Tita
41, Jesenice, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
024024/0539/00-24/1995 in reprezentativno
obrtno dovolenje z isto številko, izdana dne
6. 3. 1995. gnq-184730

Potne listine
Avbelj Iztok, Šentvid pri Lukovici
48, Lukovica, potni list, št. P00198341.
gnr-184929
Bizjak Aleš, Ulica kneza Koclja 23, Maribor,
potni list, št. P00485248. gny-184947
Bizjak Lana, Fajfarjeva 11, Domžale, potni
list, št. P01028668. gnx-184648
Černe Juš, Litijska cesta 276/h, Ljubljana,
potni list, št. P00772389. gnf-184616
Edelbaher Maks, Terčeva ulica 65, Maribor,
potni list, št. P00057839. gnp-184781
Fon Gregor, Vodnikova 35A, Ljubljana,
potni list, št. P00842564. gnl-184685
Fras Gregor, Cirknica 26, Šentilj v Slov.
goricah, potni list, št. P00237068. m-519
Frolich Urban, Tržaška 36, Ljubljana, potni
list, št. P01018290. gnw-185003
Gazič Zdravko, Šared 28F, Izola – Isola,
potni list, št. P00839479. gni-184663
Gradišek Drago, Dolenja vas pri Krškem 28,
Krško, potni list, št. P00389038. gnx-184948
Janičijević Uroš, Polanškova 29, Ljubljana,
potni list, št. P00287526. gnq-184880
Jeretina Brigita, Šentvid pri Lukovici
48, Lukovica, potni list, št. P00198340.
gns-184928
Jurančič Miha, Cesta Staneta Žagarja 50/c,
Kranj, potni list, št. P002368779. gny-184872
Jurečič Claudia, Brdo 20, Bovec, potni list,
št. P00733941. gng-184665
Jurišak Erika, II. prekomorskih brigad 20A,
Koper – Capodistria, potni list, št. P00637814.
gng-184765
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Karić Mustafa, Endliharjeva 13, Ljubljana,
potni list, št. P00842363. gnp-184831
Karić Nazifa, Endiharjeva 13, Ljubljana,
potni list, št. P00570126. gnb-184870
Kozelj Nataša, Balantičeva 13/a, Mengeš,
potni list, št. P00210179. gnb-184770
Kuhar Rok, Tavčarjeva 5, Ljubljana, potni
list, št. P00076965. gns-184878
Livk Branko, Srednja pot 17, Tržič, potni
list, št. P00596972. gnv-184800
Lovrečič Franka, Pod vinogradi 10, Izola
– Isola, maloobmejno prepustnico, št. AI
122688. gnn-184933
Marjanović Slađana, Istrska vrata 8, Izola
– Isola, potni list, št. P00110157. gne-184642
Mom Stanislav, Župečja vas 5, Lovrenc
na Dravskem polju, potni list, št. P00724477.
gnb-184820
Pavlović Valentina, Litostrojska cesta
10, Ljubljana, potni list, št. P00955824.
gnv-184700
Pejovič Irma, Izvidniška cesta 27, Pobegi,
potni list, št. P00142288. gnd-184643
Petrovič Erlah Polona, Rateče 161B,
Rateče-Planica, potni list, št. P00612215.
gnr-184804
Polegek Urška, Ob potoku 4, Slovenske
Konjice, potni list, št. P00439122.
gnw-184649
Postružnik Adela, Plintovec 5/c, Zgornja
Kungota, potni list, št. P00929208. m-500
Rednak Anja, Orlova 6/a, Ljubljana, potni
list, št. P00280448. gnp-184681
Rožman Dejan, Stara vas 46, Bizeljsko,
potni list, št. P00425111. gnk-184686
Salkić Elvis, Pobegova ulica 5, Koper –
Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
194103 – petletna listina za prehod meje z
Italijo, izdala UE Koper. gns-184653
Salkić Senad, Pobegova ulica 5, Koper
– Capodistria, maloobmejno prepustnico, št.
AI 141368 – petletna listina za prehod meje z
Italijo, izdala UE Koper. gnr-184654
Seljak Sašo, Župančičeva 15, Dob, potni
list, št. P00545315. gnd-184993
Sever Anton, Kasžar 26A, Miklavž
pri Ormožu, potni list, št. P00342499.
gnn-184908
Štebej Janko, Klemenčičeva ulica
13, Ljubljana, potni list, št. P00051527.
gnz-184946
Talić Ljubica, Preglov trg 10, Ljubljana,
potni list, št. P00911591. gnv-185000
Tomović Maria, Taunusstr. 6, 41236
Monchengladbach, potni list, št. P00626513.
gnw-184974
Zver Dušan, Engelsova 42, Maribor, potni
list, št. P00406639. gnt-184952
Židan Frančišek, Kašeljska cesta
3/a, Ljubljana, potni list, št. P00829920.
gnx-184673

Jere Darka, Črni potok 11, Šmartno pri
Litiji, osebno izkaznico, št. 001438635.
gnf-184691
Jurančič Miha, Cesta Staneta Žagarja
50/c, Kranj, osebno izkaznico, št. 001202614.
gnz-184871
Justin Aleš, Iga Grudna 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001206780.
gnc-184969
Kaučič Amalija, Ruperče 72, Pernica,
osebno
izkaznico,
št.
001159751.
gnu-184976
Kerhe Irena, Ruprova 3, Miklavž na
Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000274881. gnl-184810
Kirn Luka, Jezero 19, Preserje, osebno
izkaznico, št. 000051009. gnn-184683
Klančišar Borut, Savinjska cesta 3,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001357989.
gni-184763
Kneževič Miloš, Svetozarevska 15,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000821970.
gnw-184949
Kogovšek Cvetka, Peruzzijeva 165,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000038719.
gnm-184834
Kostanjevec
Danilo,
Bukovci
98,
Markovci, osebno izkaznico, št. 001421105.
gnj-184791
Krajnc Metka, Pohorska ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 000888457.
gnu-184651
Kramar Martina Nevica, Bratinova ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001202816.
gnk-184761
Kranjc Evelin, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000747442.
gnq-185005
Kremžar Valentina, Ulica Iga Grudna 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000397063.
gnv-184625
Krese Elica, Aljaževa 9, 1358 Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 000123842.
gni-184988
Kristan Marjetka, Jarška cesta 39,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001561371.
gnv-184975
Kržič Anton, Rakitna 26, Preserje, osebno
izkaznico, št. 000559146. gnp-184906
Lamberšek Engelbert, Vodovodna cesta 7,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000222820.
gnz-184596
Letinič Krista, Prešernova cesta 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000065758.
gne-184742
Levstek
Dušan,
Potoćnikova
35,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001570105.
gni-184688
Ložar Nejc, Beričevo 55A, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001084413.
gny-184697
Ložar Rok, Beričevo 55A, Dol pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001084393.
gnz-184696
Maček Mateja, Staniše 2, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001695507.
gng-184940
Makovec Janez, Trg talcev 8, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001407721.
gng-184690
Marinčič Urša, Stari trg 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000448569.
gnr-184679
Matešič Jože, Preloka 59, Vinica, osebno
izkaznico, št. 813260. gnw-184774
Melanšek Egon, Slomnikarjeva 8,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000913599.
gnk-184811
Mercina Gregor, Na griču 17, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000716277.
gnw-184699

Osebne izkaznice
Anžin Uroš, Maroltova ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001640813.
gnx-184873
Barl Vlasta, Dogoška cesta 77,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001719732.
gnv-184950
Belšak Manuela, Prekmurska 46,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001718814.
gnh-184964
Bizjan Urša, Rusjanov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001578982.
gnd-184693
Bončina Janez, Frankovo naselje 150A,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 000758661.
gnl-184785

Buljubašić Jusuf, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000204199.
gnq-184930
Butinar Alojz, Obala 111, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 001748280.
gnn-184783
Debevec Urška, Ig 216, Ig, osebno
izkaznico, št. 001369777. gnr-184904
Doler Štefan, Petrovče 85, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
001129111.
gnc-184794
Dolhar Jure, Uraničeva 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001851669.
gnq-184680
Dominković Mirjana, Cesta v Pečale 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000585383.
gnp-184806
Draš Bogomir, Na griču 69, Maribor, osebno
izkaznico, št. 000981477. gng-184815
Dujc Ivan, Dolnja Košana 38, Košana,
osebno
izkaznico,
št.
001249447.
gnj-184637
Dvanajščak Aglaja, Moša Pijade 23/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000205857.
gnf-184591
Dvanajščak Anastasija, Moša Pijade 23/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001223388.
gnh-184589
Dvanajščak Gorazd, Staneta Severja 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001223308.
gnj-184587
Dvanajščak Katarina, Moša Pijade 23/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001185647.
gni-184588
Edelbaher Maks, Terčeva ulica 65,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000815606.
gno-184782
Fašink Katja, Slovenska cesta 31, Spodnja
Idrija, osebno izkaznico, št. 001053040.
gnf-184966
Fekonja Benjamin, Vinski vrh 55A, Miklavž
pri Ormožu, osebno izkaznico, št. 000780581.
gng-184790
Ferkulj Srečko, Kajuhova 3, Ivančna
Gorica, osebno izkaznico, št. 001216157.
gne-184992
Fras Andreja, Cirknica 26, Šentilj v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001073375.
m-518
Frece Aljoša, Cesta Miloša Zidanška 8/a,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 001639638.
gne-184792
Fujs Metka, Cvetkovci 12, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001325320.
gnk-184661
Gashi Selman, Meljska cesta 50, Maribor,
osebno izkaznico, št. AH 33596 – za tujca.
gnz-184771
Gobec Alenka, Steklarska 21, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000944504.
gnn-184583
Gostiša Ana, Planjave 1, Logatec, osebno
izkaznico, št. 001355862. gnz-184746
Gostiša Simon, Bevke 157, 1358 Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 000866274.
gnk-184711
Grdadolnik Simon, Brezje pri Dobrovi 50,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001640125.
gni-184613
Gruden Monika, Mošnje 6B, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000426685.
gnl-184910
Halužan Nives, Rimska cesta 6, Šempeter
pri Gorici, osebno izkaznico, št. 001658046.
gny-184922
Hlastec Tadej, Tepanje 66/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001496196.
gnp-184956
Jarc Rok, Ulica Malči Beličeve 91,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001062314.
gnh-184989
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Meško Simon, Vičanci 32, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 001634558.
gnu-184801
Milošič Feliks, Podvelka 12, Podvelka,
osebno
izkaznico,
št.
000577291.
gnh-184814
Miševski Gorgi, Čečovje 11A, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000642473.
gnm-184934
Mitar Arsen, Cesta v Šmartno 33C,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000447200.
gnk-184636
Mojer Matilda, Apače 285, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
000620795. gnj-184662
Mom Stanislav, Župečja vas 5, Lovrenc
na Dravskem polju, osebno izkaznico, št.
001477339. gnz-184821
Nadrih Nastja, Vina Gorica 33,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001218858.
gnk-184736
Nadrih Teja, Vina Gorica 33, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001092663.
gnl-184735
Nartnik Danijel, Lesno Brdo 59/a,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001003576.
gnp-184756
Novak Brigita, Kardeljeva 69, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001844437.
gnt-184802
Novak Uroš, Lendavska 3, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001577709.
gnw-184799
Novšak Josip, Cesta komandanta
Staneta 31, Medvode, osebno izkaznico, št.
000713038. gnr-184754
Oblak Ivan, Na klancu 19, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 000068110. gni-184713
Oselli Ana Ivana, Pod vrbami 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001359574.
gnp-184631
Oštarjaš Stjepan, Klunova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000095636.
gnu-184576
Palhartinger Perc Liza, Steletova 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001231709.
gne-184692
Pantić Jure, Clevelanska 47, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000251856.
gnr-184879
Pečar Majda, Pod vrhom 1, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 001490256.
gno-184657
Pečjak Albin, Hrastje Mota 67, Radenci,
osebno
izkaznico,
št.
000094363.
gnl-184660
Pejovič Ervin, Izvidniška cesta 27,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 000846174.
gnz-184646
Pejovič Irma, Izvidniška cesta 27,
Pobegi, osebno izkaznico, št. 000330029.
gnc-184644
Perger Jožef, Cesta bratov Mravljakov 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001580075.
gnh-184764
Perger
Klavdija,
Braslovče
27,
Braslovče, osebno izkaznico, št. 000431323.
gnz-184921
Pernoušek Branko, Velika Pirešica 11,
Žalec, osebno izkaznico, št. 000025160.
gnj-184812
Pišl Ptičak Lara, Ljubljanska cesta 39,
Horjul, osebno izkaznico, št. 001451386.
gno-184907
Planinc Mihaela, Trnovski pristan 34/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001818142.
gnu-184676
Planinec Zmagoslav, Liparjeva 19,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000592891.
gnk-184786
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Plestenjak Anamarija, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000485438.
gnn-184633
Podgoršek Nina, Grintovška ulica 44,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001819161.
gnt-184927
Podjavoršček Natalija, Streliška 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001200329.
gnd-184743
Pogačnik
Marija,
Rutarjeva
5E,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000410390.
gno-184982
Poje Zvonko, Pungert 2, Draga, osebno
izkaznico, št. 000327799. gnz-184671
Preksavec Nina, Postojnska cesta 6,
Rakek, osebno izkaznico, št. 001738290.
gns-184903
Progar Maja, Mali Vrh 6, Mirna Peč, osebno
izkaznico, št. 001818152. gnm-184659
Ravbar Rok, Na žago 13, Straža, osebno
izkaznico, št. 001000149. gnb-184795
Ravnjak Kristjan, Dobrava pri Konjicah
6, Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001285696. gnv-184925
Rihtaršič Peter, Lajše 1, Selca, osebno
izkaznico, št. 000350031. gnl-184935
Robič Danijel, Ljubljanska ulica 100,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001572785.
gnf-184766
Samec Slavko, Potočna vas 6, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000572985.
gnd-184793
Schuster Edmund, Zupančičeva 23,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000406527.
gnm-184784
Severkar Luka, Drobtinška pot 9, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001406972.
gnv-184850
Simšič Luka Mirjan, Strmca 13,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001212686.
gnj-184687
Skornšek Januša, Trg Svobode 16,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001290658. gnz-184796
Sofrić Ratko, Cesta oktrobrskih žrtev 8,
Šentjernej, osebno izkaznico, št. 000795560.
gnd-184618
Stanojević
Ana,
Pokopališka
43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001419608.
gnt-184627
Stevanović Željko, Litostrojska 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001323367.
gnp-184981
Strah Darija Mateja, Opekarska cesta 7B,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001754628.
gnn-185008
Svetelšek
Matjaž,
Vandotova
9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001853670.
gnw-184824
Šiler Olga, Ulica Petra Podleska 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001095981.
gni-184963
Šmid Zlata, Struževo 20/a, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001108485. gnw-184924
Špiclin Frančišek, Cesta v Gorice 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000236295.
gny-184572
Šraj Branimir, Brezovica 5, Trebelno,
osebno
izkaznico,
št.
001636571.
gnd-184768
Šrimpf Breda, Primož pri Šentjurju
25/b, Šentjur, osebno izkaznico, št. 001114222.
gni-184788
Štern Jana, Huje 27, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000682310. gnv-184650
Šturm Aleš, Tržaška cesta 396, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000199591.
gnt-185002
Švajger Anton, Mladinska ulica 24A,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000712044.
gnp-184656

Tomšič Nejc, Križ 20, Komenda, osebno
izkaznico, št. 001657125. gny-184747
Traven Mateja, Pot na Črno 19,
Vodice, osebno izkaznico, št. 000907792.
gnd-184918
Trkov Janez, Tbilisijska 6, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000484661. gnm-184984
Trtnik Neža, Gorenja Vas – Rateče 70,
Škofja Loka, osebno izkaznico, št. 001758931.
gnf-184666
Učakar Frančiška Bogomila, Reboljeva 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000651096.
gnv-184825
Urbanija Frančiška, Trzinska cesta 26,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000345415.
gnm-184584
Urek Jožefa Neža, Jereslavec 4,
Kapele, osebno izkaznico, št. 000122249.
gng-184965
Uštar Ivanka, Linhartova cesta 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000422905.
gnw-184574
Vertnik Anja, Celovška 287, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000356176.
gnx-184698
Vogrinc Nataša, Trnje 19, Brežice, osebno
izkaznico, št. 001369006. gne-184767
Volk Anton, Oktobrskih revolucije 18D,
Izola – Isola, osebno izkaznico, št. 000072522.
gnh-184664
Vrhovnik Janja, Otiški vrh 138, Šentjanž pri
Dravogradu, osebno izkaznico, št. 000683800.
gni-184638
Zabukovec Anja, Polanškova ulica 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000249731.
gnl-184760
Založnik Ivanka, Hruševo 15, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
000125179.
gnt-184827
Zavernik Marko, Zg. Volčina 97,
Voličina, osebno izkaznico, št. 001263082.
gnn-184658
Zidanšek
Andreja,
Sp.
Preloge
17/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 000533694. gnq-184955
Zore Edvard, Pot na Plešivico 2, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št. 001193785.
gnh-184914
Zupan Blaž, V Dobje 4, Bled, osebno
izkaznico, št. 001227290. gne-184667
Zupančič Luka, Krivec 97, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001620403. gnz-184971
Zupančič Marija, Kamnogoriška 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000092205.
gne-184942
Zver Andrej, Prečna 4, Pivka, osebno
izkaznico, št. 001789132. gns-184803
Zver Dušan, Engelsova 42, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001172811. gns-184953
Žekar Pepca, Goriška ulica 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 001405532. gnx-184923

Vozniška dovoljenja
Ahčin Samo, Četež pri Turjaku 2, Turjak,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1617753,
reg. št. 192964. gni-184913
Aličić Namik, Muzejski trg 3, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1619872, reg. št.
49719. gnm-184734
Antolič Ivan, korte 17, Izola – Isola,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
2436, izdala UE Izola. gnh-184614
Baša Bojan, Borejci 24, Tišina, vozniško
dovoljenje, št. S1812894, reg. št. 42430.
gnr-184704
Brajer Sanseverino, Celovška cesta 122,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do

38 / 15. 4. 2005 /

2909

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

50km/h BGH7, št. S 1761534, reg. št. 168554,
izdala UE Ljubljana. gnd-184968
Buljubašić Jusuf, Trnovski pristan 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABHG,
št. S 2092337, reg. št. 162649, izdala UE
Ljubljana. gnp-184931
Butinar Alojz, Lucija, Obala 111, Portorož
– Portorose, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 63499, reg. št. 2749.
gns-184703
Cindrič Aleksandra, Metliška cesta 1,
Semič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12999, izdala UE Črnomelj. gnk-184961
Doler Štefan, Petrovče 85, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABCF, št. S 2014883,
izdala UE Žalec. gny-184797
Dominković Mirjana, Cesta v Pečale 48,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 2115067, reg. št. 270967, izdala UE
Ljubljana. gnn-184808
Dorič Eva, Ulica Goceta Delčeva 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1850175, reg. št. 100021, izdala
UE Maribor. gny-184647
Dragovan Ana, Gor. Lokvica 2A,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S000125059, reg. št. 936, izdala UE Metlika.
gnj-184937
Draš Bogomir, Na griču 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št. S
99897, reg. št. 2762, izdala UE Maribor.
gnf-184816
Drolc Janez, Količevo 50, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S328738, reg. št. 3466, izdala UE Domžale.
gnl-184985
Ekart Katja, Ul. čebelarja Močnika
22, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. A do km/h BGH, št. S
1691273, reg. št. 117794, izdala UE Maribor.
gnm-184634
Ferkulj Srečko, Kajuhova 3, Ivančna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S1522629, reg. št. 24374, izdala UE
Grosuplje. gnf-184991
Fluher Jožica, Spodnji Slemen 44/b,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 785098, reg. št. 7032, izdala UE
Ruše. m-513
Gostiša Ana, Planjave 1, Logatec, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 2485, izdala
UE Logatec. gnb-184745
Grobljar Damjan, Podđentjur 3, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1719803, izdala UE Litija. gny-184997
Grubar Martin, Mali Ban 3, Šentjernej,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, reg. št.
24927, izdala UE Novo mesto. gnv-184725
Habjanič Janez, Meljski dol 41, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1937197, reg. št. 89932, izdala UE
Maribor. gny-184822
Harej Janko, Potok 10A, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 35608,
izdala UE Nova Gorica. gno-184707
Hleb Anica, Robindvor 72, Dravograd,
vozniško dovoljenje, reg. št. 6252.
gnb-184645
Hramec Mojca, Gavce 3, Šmartno ob Paki,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/ hBGH,
št. S 001734585, reg. št. 32384, izdala UE
Velenje. gnl-184635
Izda Vesna, Ulica talcev 33, Straža,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 41014.
gnu-184601
Janžeković Ignac, Kaspretova 21, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1644804, reg. št. 123719, izdala UE
Maribor. gnu-184726

št. S 2150982, reg. št. 18690, izdala UE
Velenje. gne-184817
Mazi Matija, Goričica pod Krimom 3,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1342141, reg. št. 197548. gni-184938
Mehle Borut, Žalna 66/a, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1415047, reg. št. 14767, izdala UE Grosuplje.
gns-184753
Miljavec Stanislava, Zoletova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1943422, reg. št. 444418, izdala UE
Ljubljana. gnc-184919
Mitar Arsen, Cesta v Šmartno 33/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1989207, reg. št. 122572, izdala UE
Ljubljana. gny-184622
Mojzer Matilda, Apače 285, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 1169206, izdala UE Ptuj.
gnk-184611
Mulej Iris, Podgrad 21, Podgrad, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001327414, reg. št.
10200. gnb-184970
Munda Janko, Obrež 15, Središče ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 5014. gng-184890
Munda Marija, Ulica bratov Mivšek 17,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, reg. št. 1705, izdala UE Vrhnika.
gnj-184737
Murko Matjaž, Apače 29, Lovrenc na
Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S1693728, izdala UE
Ptuj. gnt-184702
Nartnik Danijel, Lesno Brdo 59/a, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 6687, izdala UE Vrhnika. gno-184757
Novak Brigita, Kardeljeva 69, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2046459, reg. št. 129671, izdala UE
Maribor. gnq-184805
Oštarjaš Stjepan, Klunova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 261731, reg. št. 57394, izdala UE Ljubljana.
gnv-184575
Pavlović Simo, Tržaška cesta 33, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 3270, izdala UE Vrhnika. gns-184728
Perić Zoran, Celovška cesta 179, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1106161,
reg. št. 194991. gno-184682
Planinc Mihaela, Trnovski pristan
34/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2145024, reg. št. 270201,
izdala UE Ljubljana. gnt-184677
Planinc Sašo, Sp. Grušovje 25, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg.
št. 15536. gnc-184819
Plestenjak Anamarija, Kuzmičeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1137813, reg. št. 13323. gno-184632
Podgoršek Nina, Grintovška ulica 44,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1167592, reg. št. 48283, izdala UE Kranj.
gnu-184926
Potočnik Manja, Ranče 5/a, Fram, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1560482, reg. št.
121126, izdala UE Maribor. gnq-184780
Prepelič Matej, Ritoznoj 35, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
GH, št. S 2105124, reg. št. 25839, izdala UE
Slovenska Bistrica. m-522
Ramovš
Jernej,
Šentrupert
108,
Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S001478334, reg. št. 12523, izdala UE
Trebnje. gno-184932
Repar Vladimir, Dvor 12/a, Dvor, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 9724, izdala
UE Novo mesto. gns-184978

Jarc Mojca, Visoko 111, Visoko, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S002060027, reg.
št. 38863. gnb-184695
Jarkovič Stanislav, Brod v Podbočju 18A,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
reg. št. 5675. gnu-184755
Jesenik Ludvik, Šarhova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1251436, reg. št. 36209, izdala UE Ljubljana.
gnf-184741
Kadriu Džemil, Petkovškovo nabrežje 37,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S445859, reg. št. 35687. gnn-184983
Kaloh Zvezdana, Rapočeva 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 911506,
reg. št. 71413. gny-184772
Karoly Ida, Cvetkova ulica 34, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, št. S1660993,
reg. št. 24428. gnk-184586
Krajnc Andrej, Janževa gora 10, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 2025974, reg. št. 7054, izdala UE Ruše.
m-524
Krajnc Metka, Pohorska ulica 4, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 377966,
reg. št. 37356, izdala UE Celje. gnw-184724
Kramar Martina Nevica, Bratinova ulica
1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2028172, reg. št. 51732,
izdala UE Ljubljana. gnj-184762
Kranjc Evelin, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2033644, reg. št. 162567. gnp-185006
Krois Sebastijan, Ob Blažovnici 42,
Limbuš, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1569968, reg. št. 123160. gno-184832
Kukovec Anton, Peršonova 49, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S1554123, izdala UE Ptuj. gnn-184608
Lamberšek Engelbert, Vodovodna cesta
7, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000759070, reg. št. 13881, izdala UE
Domžale. gnb-184595
Lamut Rafael, Pohorska cesta 2, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1511892, reg. št. 15010. gnn-184708
Lesjak Teodor, Mestni trg 14, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
reg. št. 1596. gnp-184706
Leskovšek Edita, Kozje 1, Kozje, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, reg. št. 753,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnu-184951
Letnar Maksimiljan, Tovarniška 57,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1052657, reg. št. 2721, izdala UE Domžale.
gnn-184958
Levstek
Dušan,
Potoćnikova
35,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001004623, reg. št. 14568, izdala UE
Domžale. gnh-184689
Luknar
Franc,
Rečica
ob
Paki
10/b, Šmartno ob Paki, preklic vozniškega
dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št.
80/2004. gnx-184798
Maček Mateja, Staniše 2, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
29385, izdala UE Škofja Loka. gnh-184939
Mandić Sanja, Ulica Jana Husa 92,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1565556, reg. št. 249063. gng-184615
Marinčič Urša, Stari trg 24, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1418187,
reg. št. 236712. gns-184678
Marinko Mojca, Pod Goricami 49,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1503704, reg. št. 245947.
gno-184986
Marinšek Marko, Cesta IV/4, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
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Režar Stanko, Ribiška ulica 8, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, reg. št. 30337.
gnq-184705
Rupar Dušica, Poznikovo 11, Velike Lašče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1778976, reg. št. 255232. gnm-185009
Seidl Boris, Valvazorjeva 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1631756, reg. št. 94172, izdala UE Maribor.
gni-184813
Seljak Sašo, Župančičeva 15, Dob,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S85010, reg. št. 16492, izdala UE Domžale.
gnc-184994
Sever Anton, Kaszar 26A, Miklavž pri
Ormožu, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCDEGH, reg. št. 8083, izdala UE
Velenje. gns-184778
Slapar Milan, Vrhpolje 153, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BCFGH, reg. št.
12500, izdala UE Kamik. gnw-184624
Smolej Janko, Javorniški rovt 18, Jesenice,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGHE, št.
S1789370, izdala UE Jesenice. gnu-184701
Sočič Ernest, Radmirje 81, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, reg.
št. 8646, izdala UE Mozirje. gnr-184779
Strah Darija Mateja, Opekarska cesta
7B, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1945107, reg. št. 261726.
gno-185007
Stres Rok, Idrsko 50/a, Kobarid, vozniško
dovoljenje, št. S 1842053, izdala UE Tolmin.
gnt-184602
Šiler Olga, Ulica Petra Podleska 6,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1238896, reg. št. 111759, izdala UE Maribor.
gnj-184962
Šolman Igor, Strma ulica 10, Rogatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št. S
1357511, reg. št. 13343, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnr-184729
Šraj Branimir, Brezovica 5, Trebelno,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2071327, reg. št. 13803, izdala UE Trebnje.
gnu-184776
Šrimpf Breda, Primož pri Šentjurju 25/b,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 921973, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnh-184789
Švajger Anton, Mladinska ulica 24A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S652108, reg. št. 88204. gnq-184655
Trčak Jasna, Tavčarjeva ulica 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S933404,
reg. št. 121312. gny-184672
Trček Martin, Ižanska cesta 89, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1707616, reg. št. 225706, izdala UE
Ljubljana. gnb-184670
Trkman Branko, Hrašče 141, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg. št.
6501, izdala UE Postojna. gnv-184750
Uštar Ivanka, Linhartova cesta 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1717363, reg. št. 121732, izdala UE
Ljubljana. gnx-184573
Vaupotič Stanislav, Dolna Počehova 13/h,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 684458, reg. št. 665, izdala UE
Pesnica. m-523
Verbovšek Smilja, Jurčičeva 4, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1954211,
izdala UE Žalec. gnt-184652
Vrebec Rok, Japljeva ulica 3, Mengeš,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1620461, reg. št. 33875, izdala UE Domžale.
gni-184888
Vrhovnik Janja, Otiški vrh 138, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, reg. št.
3007. gnh-184639

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Zagožen Matej, Hafnerjeva ulica 6A,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2032066, reg. št. 267118.
gnj-184787
Založnik Ivanka, Hruševo 15, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S2088161,
reg. št. 145668. gnu-184826
Zidanšek Marko, Dramlje 19, Dramlje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1356437,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnf-184641
Zupančič Luka, Krivec 97, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1798503, reg. št. 262132, izdala UE Ljubljana.
gny-184972
Zver Dušan, Engelsova 42, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2044230, reg. št. 123368, izdala UE
Maribor. gnr-184954
Žibert Stojan, Pot v Bitnje 52, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 735926,
reg. št. 29085, izdala UE Kranj. gny-184897
Židanek Silvana, Trnovski pristran 38,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1946607, reg. št. 200241. gnf-184941

Zavarovalne police
Andrejčič Franc, Gabernik 5, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 236060. gnl-184885
Bernard Elizabeta, Zgornja Senica 2/f,
Medvode, zavarovalno polico, št. 00275011,
izdala zavarovalnica Tilia. gnb-184945
Bolmanac Željko, Brunšvik 65, Rače,
zavarovalno polico, št. 324938, izdala
zavarovalnica Tilia. m-495
Fartely Fredi, Spodnje Dobrenje 27,
Pesnica pri Mariboru, zavarovalno polico,
št. 00101 493285, izdala zavarovalnica
Sloveniva. m-505
Ferlog Tatjana, Kronovo 22, Šmarješke
Toplice, zavarovalno polico, št. 1020448,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gno-184582
Jakša Franc, Zajčji Vrh 1, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. AO 1019057, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnh-184714
Kirn Slavko, Pangrč grm 6, Brusnice,
zavarovalno polico, št. 1020715. gnn-184883
Kleinberger Mateja, Gradnikova 121,
Radovljica, zavarovalno polico, št. 100006968,
izdala zavarovalnica Pokojninske družbe A
d.d. gnz-184721
Krivec Janez, Dobrina 54, Žetale,
zavarovalno polico, št. AO 00101735694,
izdala zavarovalnica Slovenica. m-504
Matič Marjan, Zagrebška cesta 5, Ptuj,
zavarovalno polico, št. 00101770769, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnx-184898
Mlakar Franc, Gorenje Dole 1, Škocjan,
zavarovalno polico, št. 275969, izdala
zavarovalnica Tilia. gnf-184891
Naraglav Kristjan, Rožno 24, Brestanica,
zavarovalno polico, št. 00101790834, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnf-184716
Poklič Franc, Legen 96, Slovenj Gradec,
zavarovalno polico, št. AO 661639, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnm-184609
Popović – Milikić Jelena, Zvezda
1, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
00101597671, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnz-184996
Rojs Suzana, Dogoška cesta 79/a,
Maribor, zavarovalno polico, št. 250260, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. m-511
Šterbenc Peter, Zadružna 8B, Črnomelj,
zavarovalno polico, št. AO230973, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnk-184715
Trampuš Martin, Pesje 11, Krško,
zavarovalno polico, št. 804044, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gng-184590

Spričevala
Ambruš Bogdan, Globoko 70/c, Globoko,
spričevalo Gimnazije Frana Miklošiča
Ljutomer, izdano leta 1978. gnb-184895
Bajc Jožica, Gabrovka 61, Gabrovka,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
srednje šole v Ljubljani, št. 2613, izdano leta
1983. gnw-184674
Balek Melita, Šalovci 146A, Šalovci,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje družboslovne
in ekonomske šole Murska Sobota, izdano
leta 1988 in 1989. gnu-185001
Belec Vinko, Tacenska cesta 107,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje elektrotehnične šole v Ljubljani –
odsek za elektroniko, izdano leta 1983, izdano
na ime Belc Vinko. gng-184740
Bežan Jaka, Ruska ulica 5, Ljubljana,
indeks, št. 25100029, Fakulteta za arhitekturo.
gnb-184620
Bolko Ksenija, Ptujska c. 43, Pragersko,
spričevalo o končani OŠ Valjka Vlahoviča
Črešnjevec, izdano leta 1990. m-514
Bricelj Linda, Pot v dolino 37A, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Riharda Jakopiča,
izdano leta 2001. gnq-184830
Deržek Damjana, Podgorska 3, Kočevje,
diplomo Srednje zdravstvene šole v Ljubljani,
izdano leta 1987, izdano na Vintar Damjana.
gnn-184833
Ducman Miha, Črešnjevec 12, Slovenska
Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje trgovske
šole Maribor, izdano leta 2004. m-489
Eržen Uroš, Lanišče 15, Škoﬂjica,
maturitetno spričevalo Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Ljubljana,
izdano leta 2004. gnx-184973
Fele Žilnik Ljudmila, Žaucarjeva ulica 2A,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Trbovlje, izdano leta 1978, izdano na ime Fele
Ljudmila. gnl-184960
Ficko Aleksandra, Gubčeva ulica 14,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje upravno administrativne šole v
Ljubljani, izdano leta 1993. gns-184628
Fistrić Katja, Sveta Ema 36, Pristava pri
Mestinju, spričevalo 3. letnika SŠGT Celje
– turistični tehnik, izdano leta 2004. m-509
Grandovec Lana, Dolnje medvedje selo
2A, Trebnje, spričevalo 3. letnka Športne
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 2004.
gnx-184773
Jelovac Irena, Trnovska 10, Ljubljana,
indeks, št. 11100070004, izdala VSŠ DOBA
Maribor. gnq-184580
Kačičnik Tomaž, Zoisova ulica 34, Domžale,
diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost
Ljubljana, izdana leta 1989. gnx-184723
Kenda Uroš, Dolenji Novaki 16A, Cerkno,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Škofja Loka. gnx-184748
Kerep Polonca, Prvomajska cesta 6,
Šentjernej, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske in trgovske šole Brežice, izdano
leta 2003. gnr-184629
Kerš Robert, Na zelenici 6, Celje, spričevalo
Tehniške šole maršala Tita Celje, izdano leta
1985. gnt-184977
Kišasondi Iztok, Čobčeva 11, Hoče,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje gradbene šole v Mariboru
– gradbeni tehnik, izdano leta 1980. m-503
Klarič Guido, Kajuhova ulica 5A, Izola
– Isola, spričevalo Kovinarske šole Koper,
izdano leta 1972. gnd-184718
Kneževič Adrijana, Jenkova 19, Velenje,
spričevalo 3. letnika SŠGT Celje – turistični
tehnik, izdano leta 2004. m-496
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Kolar Tomaž, Crnekova ul. 6, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ Maribor,
izdano leta 1981. m-512
Komac Bruno, Mala vas 68, Bovec,
maturitetno spričevalo Tehniške šolskega
centra Nova Gorica – Poklicna avtomehanična
šola, izdano leta 1983. gnl-184585
Kopun Erna, Zg. Duplek 19/a, Spodnji
Duplek, spričevalo o končani OŠ Spodnji
Duplek, izdano leta 1984. m-515
Magolič Sabina, Gorenje Laknice 15,
Miklavž na Dravskem polju, letno spričevalo
Ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2003. gnm-184884
Majcenovič Larisa, Jurovski dol 73,
Jurovski Dol, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole Maribor – ekonomski tehnik,
izdano leta 2004. m-510
Maksimović Uroš, Preglov trg 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevala od
1 do 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Ljubljani, izdano leta 2000, 2001 in
2002. gnn-184733
Marinkovič Simona, Cesta 3. julija 1A,
Hrastnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije-ekonomske šole Trbovlje, izdano
leta 1991, izdano na ime Bočko Simona.
gno-184807
Marolt Zvonko, Klečet 46, Žužemberk,
indeks, izdala Srednja šola za trgovinsko
dejavnost. gnd-184893
Milič Ivana, Kardeljev trg 3, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
kovinarske šole RŠV Velenje, izdano na ime
Žerjav Ivanka. gnt-184727
Milivojević Vladimir, Erjavčeva 23, Koper
– Capodistria, maturitetno spričevalo Srednje
pomorske šole v Piranu, izdano leta 1978.
gnh-184889
Mirković Mladen, Preglov trg 12, Ljubljana,
indeks, izdala Srednja trgovska šola v Ljubljani
leto izdaje 2004. gnh-184739
Močnik Peter, Purgerjeva 1, Tržič, indeks,
št. 07040987, Fakulteta za policijsko-varnostne
vede. gnw-184874
Mušič Matej, V Karlovce 33/D,
Ljubljana-Dobrunje, maturitetno spričevalo
in spričevalo 3. in 4. letnika I. državne
gimnazije Maribor, izdano leta 1978 in 1979.
gne-184617
Novak Darja, Mahovnik 39, Kočevje,
indeks, št. 06030558, Fakulteta za socialno
delo. gnc-184594
Okorn Robert, Žalna 30A, Grosuplje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole Škofja Loka. gnd-184668
Pacek Marko, Senožeti 90, Dol pri Ljubljani,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole Milana Majcna Ljubljana,
izdano leta 1980. gng-184915
Padaršič
Aleš,
Velike
Brusnice
17/a, Brusnice, indeks, št. 23030397,
izdala Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
gnc-184669
Pajdaš Vladislav, Jakčeva 5, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Gimnazije Brežice,
izdano leta 1958. gnq-184630
Petan Marija, Volčje 26, Sromlje, spričevalo
o končanem 7. razredu OŠ Artiče, izdano leta
1966. gnc-184944
Petre Jože, Pohorska 2, Celje, spričevalo
o končani OŠ Frana Kranjca. gng-184640
Plemeniti Stanko, Belšakova 19, Ptuj,
diplomo Srednje metalurške in kmetijske šole
Ptuj, izdana leta 1985. m-491
Pleterski Mateja, Otoče 34, Podnart,
spričevalo 2. letnika Gostinske šole Radovljica.
gnv-184600
Podobnik Ingrid, Stantetova 4, Maribor,
spričevalo od 1 do 4. letnika Gimnazije in

šol Ljubljana, t.l. 229, izdano leta 1970.
gnm-184709
Trpkovski Sašo, Regentova 10/16, Ankaran
– Ankarano, diplomo Srednje železničarske
šole Maribor, izdana leta 1989. gne-184892
Turk Barbara, Vrhovčeva cesta 6, 1358
Log pri Brezovici, preklic študentske izaknice,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 31/2005.
gnz-184900
Vaskrsić Špela, Praprošče 3, Litija,
spričevalo o končani OŠ Cene Štupar, izdano
na ime Raspotnik Špela. gnv-184675
Venta Anton, Trgovišče 40, Velika Nedelja,
spričevalo št. 40 Srednje šole Borisa Kidriča
Celje, izdano leta 1982. gnx-184598
Volč Darja, Pri velikem kamnu 5, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljani, izdano leta
1991. gnu-184626
Whyte Tatjana, Velden 9220, Avstrija,
spričevalo 2. letnika Pedagoške Gimnazije
Ljubljana, izdano leta 1977, izdano na ime
Svetelj Tatjana. gni-184917
Zalokar Nike, Einspielerjeva ulica 20,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Ljubljana Šiška, izdano leta 1996.
gnc-184619
Zdešar Bojan, Hudovernikova 4, Ljubljana,
spričevalo 2. in 3. letnika Srednje ekonomske
šole Ljubljana, izdano leta 2002 in 2003.
gnk-184936
Zidar Olga, Mali Kamen 24, Senovo,
spričevalo Srednje tekstilne šole Sevnica
za šolsko leto 1986/1987, izdano leta 1987.
gne-184717
Žitnik Iztok, Ul. Veljka Vlahoviča 73,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje gradbene šole v Mariboru, izdano
leta 1996. m-506
Žunter Alja, Topolšica 85/b, Topolšica,
indeks, št. 71990190, izdala Biotehnična
fakulteta v Ljubljani. gnt-184877

srenje kemijske šole Ruše, izdano leta 2000
– 2004. m-508
Podolski Božo, Donja Rijeka 2, 48268
Gornja Rijeka, HR, spričevalo o zaključnem
izpitu Policne gradbene šole Ivana Kavčiča,
izdano leta 1983. gnq-184980
Prajnd Gregor, Negova 24, Spodnji Ivanjci,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
in 5. letnika Srednje gradbene šole v Mariboru,
izdano leta 2001 in 2002. m-498
Premelč Andraž, Pot na grič 16, Ljubljana,
spričevalo o končani OŠ Oskarja Kovačiča v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnc-184744
Primčič Tonja, Tesarska 5/c, Kočevje,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Kočevje, št.
1106/T – G, izdano leta 2004. gnj-184887
Reiner Silva, Ulica bratov Babnik 93,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
v Murski Soboti, izdano leta 1962 in 1963.
gnn-184758
Sečan Miljenko, Zolajeva 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra TAM, izdano leta 1980. m-497
Sedej Hugo, Ulica talcev 17, Zagorje ob
Savi, spričevalo 2. letnika Srednje elektro šole
Trbovlje, izdano leta 1998. gni-184738
Semolič Jana, Ivanji grad 26, Komen,
spričevalo 3. letnika Šolskega cestra Nova
Gorica, Srednje poklicne in stokovne
zdravstvene šole, izdano leta 2004.
gnx-184823
Sok Tatjana, Mašera-Spasićeva ulica
11, Ljubljana, diplomo Univerze v Mariboru,
Poslovno Ekonomska fakulteta, leto izdaje
2003. gnb-184995
Spiler Tanja, Zg. Hudina 61A, Celje,
spričevalo 3. letnika SŠOF, izdano leta 1992.
gnl-184710
Studen Darja, Pangeršica 6, Golnik,
diplomo Srednje ekonomske šole Kranj, leto
izdaje 1990, izdano na ime Suhadolnik Darja.
gnt-184577
Svetelj Srebrnjak Danica, Rakovica 4,
Kranj, diplomo Srednje šole ekonomskie
in družboslovne usmeritve Kranj, leto
izdaje 1988, izdano na Srebrnjak Danica.
gnf-184916
Šajnović Suzana, Parmova ulica 11, Litija,
indeks, izdala Srednja šola za vzgojiteljsko
dejavnost leto izdaje 1985/86 – 1986/87.
gnz-184896
Širec Leon, Vojkova ulica 19, Postojna,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
tiska in papirja, izdano leta 1992 in 1993.
gng-184990
Škoﬂek Kaja, Pot v Smrečje 1, Ljubljana,
indeks, št. 19831862, Ekonomska fakulteta.
gnt-184752
Škrinjar Franc, Veščica 34B, Ljutomer,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnka Srednje šole tehničnih strok in osebnih
storitev – smer avtoličar, izdano leta 1993.
gnw-184603
Tomšič Jana, Rožna dolina, cesta X/18,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu in
spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje upravo
administrativne šole, izdano leta 1982,
1983 in 1984, izdano na ime Lipovac Jana.
gnc-184694
Toni Armič Sonja, Pavšičeva ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
tekstilne in obutvene šole Kranj, izdano leta
1982 in 1983, izdano na ime Toni Sonja.
gnz-184621
Tošeski Boris, Ulica k studencu 8,
Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
1993. gnw-184749
Trobec Milan, Križ 135, Sežana, spričevalo
o zaključnem izpitu Centra strokovnih

Stran

Ostali preklici
Ališić Mirsad, Ptujska ulica 16, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-184876
Antoni d.o.o. Ajdovščina, Vipavska cesta
&/a, Ajdovščina, izvod licence,št. GE001507/
00254 za vozilo GO E5 – 302, znamke Renault
TIP AEA 10, izdano 19. 8. 2004. gno-184957
Avdijaj Shukrije, Titova cesta 61, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 5769, ser. št.
0274574. m-490
Babič Primož, Adamičeva ulica 10,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 26202650,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
gnj-184987
Bergoč Polona, Terčeva ulica 34,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 71020048,
Biotehniška fakulteta. gnm-184684
Bergovec Josip, Gorazdova ulica 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gnv-184875
Bobnar Špela, Reteče 70, Škofja Loka,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št.
02/13-3273/97, VČ – 1469/97. gnu-184605
Bobnar Špela, Reteče 70, Škofja Loka,
potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS
postajo, št. 02/09-3334/99, izdan 2. 6. 1999.
gno-184607
Bohinec Dejana, Maroltova 12, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 26251-00031/2005 za
čoln PI – 2319, izdan 7. 4. 2005. gnp-184881
Boršič Nives, Begova 1, Rogaška Slatina,
vozno karto, št. 159, izdal Certus Maribor.
m-516
Brodnjak Uroš, Travniška ulica 11, Orehova
vas, delovno knjižico, št. 7612. m-493
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Čebir Imeri, Ulica svobode 12, Piran –
Pirano, delovno knjižico. gnw-184599
Debevec Urška, Ig 216, Ig, študentsko
izkaznico, št. 21030108, FDV. gnq-184905
Dikaučič Marjan, Prušnikova 4, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 71120545, izdala
Pravna fakulteta Maribor. m-507
Drnovšek Tonka, Ravenska vas 35/a,
Zagorje ob Savi, potrdilo za stalno prebivanje
SVN 158461 z dne 1. 8. 2003. gnd-184943
Ficko Aleksandra, Vir, Gubčeva ulica 14,
Domžale, delovno knjižico. gnp-184581
Gibičar Matej, Korovci 15, Cankova,
študentsko izkaznico, št. 4031067, Fakulteta
za upravo. gni-184967
Glavica Adolf, Dragučova 20, Pernica,
delovno knjižico, reg. št. 37927. m-517
GRADBENO PODJETJE RADLJE d.d.,
Mariborska cesta 40, Radlje ob Dravi, izvod
licence, št. 0000499/00301/241, serijska št.
G 1004517 za vozilo Renault Traﬁc, reg. št.
SG 60-54D, izdala GZS. gnm-184959
Grobljar Damjan, Podđentjur 3, Litija,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-3722/02, VČ-10085, izdala
Uprava za pomorstvo. gnx-184998
Grobljar Damjan, Podđentjur 3, Litija,
dovoljenje za GMDSS- VHF postajo št.
02/09-862/02, izdala Uprava za pomorstvo.
gnw-184999
Groznik Jožef, Vrh pri Blečnji vrh 3,
Ljubljana, orožni list, št. OL 0000101115, reg.
št. 32, izdala UE Gropuplje. gns-184578
Hočevar Lučka, Šalek 91, Velenje,
delnice KRS Velenje d.d., št. 009707,
009708 in 009709. gny-184722
Kaštrun Ivan s.p., Nova vas 36, Preddvor,
izvod nacionalne licence za vozilo KR 60
– 39J. gnw-184899
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Klemenčič Bojan, Negova 60, Spodnji
Ivanjci, delovno knjižico. gnk-184886
Ko-trans, mednarodni prevozi, d.o.o.,
Muretinci 46b Gorišnica, preklicuje dovolilnici za mednarodni cestni promet, in sicer: Bosna in Hercegovina za tretje države
št.: 1007175, Hrvaška za tretje države št.:
0003794. Ob-10092/05
Kovjanić Vesna, Na Herši 11, Ljubljana,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimanzije
Šentvid, leto izdaje 2000. gnm-184809
Ličen Sabina, Zg. Škoﬁje 54A, Škoﬁje,
študentsko izkaznico, št. 97030025.
gnc-184719
Maličev Patricija, Grablovičeva 38,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr-184579
Mikolič dušan, Cegelnica 37, Naklo,
delovno knjižico. gnj-184712
Milanovič Ravter Suzana, Hrastje 35C,
Limbuš, študentsko izkaznico, št. 41950046,
Medicinska fakulteta – izdana na Milanovič
Suzana. gnd-184818
Mitrovič Cirila, Jurančičeva 11, Maribor,
delovno knjižico, reg. št. 41118. m-501
Muzjan Jožef, Begunjska 7, Kranj,
delovno knjižico. gnd-184593
Pinter Radovan, Globoko 29, Makole,
delovno knjižico, ser.št. 0119959, reg. št.
37876. m-521
Pirc Vanja, Nad mlini 31, Novo mesto,
delovno knjižico, ser. št. 557313, reg. št.
46311, izdala UE Novo mesto. gno-184882
Plajnšek Peter, Gorca 59A, Podlehnik,
potrdilo o strokovni usposobljenosti za
trgovskega poslovodjo št. 171/99, izdano
dne 6. 5. 1999, izdano na GZ Slovenije.
gny-184597
Plavec Marija, Šolska 9, Limbuš, potrdilo
o vpisu v delniško knjigo, št. 404. m-520

Podpečan Darko, Ul. Dušana Kvedra 7/a,
Velenje, 9 delnic KRS Velenje, št. 014690,
014691, 014692, 014693, 014694, 014695,
014696, 014697 in 014698. gnc-184894
Tekavčič Anja, Višnje 1A, Zagradec,
študentsko izkaznico, št. 97040090.
gnk-184911
Tešič Petra, Šmarje 28, Šmarje, izkaza
od 1.-3. razreda OŠ Šmarje pri Kopru.
gnj-184912
Trtnik Boštjan, Reteče 15, Škofja Loka,
potrdilo za upravljanje z VHF GMDSS
postajo, št. 02/09-3334/99, izdan 2. 6. 1999.
gnl-184610
Tubakovič Marko, Bratov Hvalič 127,
Nova Gorica, delovno knjižico. gne-184592
Uranjek Urška, Arja vas 27A, Petrovče,
študentsko izkaznico, št. 20980271, Pravna
fakulteta. gnv-184775
Vogrin Simona, Zavrh 95/a, Voličina,
delovno knjižico, reg. št. 14490, ser. št.
0414024. m-494
Voroš Marjetka, Moščanci 70, Mačkovci,
delovno knjigo reg. št. 65078, izdala UE
Murska Sobota. gnj-184612
Vrtovšek Laura, Hotinjska cesta 6,
Orehova vas, vozno karto, št. 00247, na
relaciji Maribor – Orehova vas, izdal Certus
Maribor. m-502
Zupan Franc, Na Korošci 2, Ljubljana,
delovno knjižico, št. 5070. gnx-184777
Zupančič Luka, Krivec 97, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21040986, izdala
FDV v Ljubljani. gnr-184979
Žnidarič Darja, Črešnjevci 200, Gornja
Radgona, študentsko izkaznico, št. 51039500,
izdala Fakulteta za kmetijstvo. m-492
Žnidaršič Drago, Dogoška cesta 79,
Maribor, delovno knjižico, št. 8637. m-499

VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Blago in storitve
Gradnje
Storitve
Javni razpis za javna naročila, ki jih bo oddal koncesionar
Obvestilo o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestilo o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Mednarodni razpisi
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
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Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidenca statutov sindikatov
Odločbe in sklepi po ZPOmK
Objave gospodarskih družb
Odkupi poslovnih deležev družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja
Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po ZGD
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Izgubljene listine
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici
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