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

Zahteva za objavo obvestila
o oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka 70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 345/05-02
Ob-11803/05
1. Naročnik: Dom starejših občanov Ilirska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica, tel.
05/71-41-244, faks 05/71-42-029, e-mail:
dsoilb-pd@siol.net.
3. Datuma izbire: 11. 3. 2005 – 24. 3.
2005.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– vrsta blaga: živila in ostalo blago.
– Kraj dobave: Dom starejših občanov Il.
Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. skupina: mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., Arja vas 92, 3301 Petrovče,
2. skupina: meso in mesni izdelki: Mesarstvo Puc, Milavec Maksimiljan s.p., Cankrajeva 37, 6250 Il. Bistrica,
3. skupina: ribe in mehkužci: Brumec – Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš,
4. skupina: kruh (razrezan, pakiran): Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina,
5. skupina: pekovsko pecivo, slaščičarski
izdelki: Mlinotest d.d., Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina.
6. skupina: sveža zelenjava in sadje: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
7. skupina: sveža zelenjava očiščena, pakirana: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000
Ljubljana.
8. skupina: zmrznjena zelenjava: Brumec
– Ručigaj d.o.o., Testenova 55, 1234 Mengeš.
9. skupina: zmrznjena testa, jajčne testenine: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta
442, 1291 Škoﬂjica.
10. skupina: pijače: Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana.
11. skupina: jajca: Jata Emona d.d., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana.
12. skupina: splošno prehrambeno blago:
Mercator d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
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13. skupina: papirna konfekcija: Vafra
Commerce d.o.o., Griže 125, 3302 Griže.
14. skupina: PVC vreče, rokavice: Irbis
d.o.o., Koseze 32c, 6250 Ilirska Bistrica,
16. skupina: material zdravstvene nege:
Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana:
1. podskupina: razkužila in druge učinkovine,
2. podskupina: medicinsko potrošni material,
4. podskupina: osebna zaščitna sredstva,
5. podskupina: medicinski in sanitetni pripomočki,
6. podskupina: material za oskrbo ran;
Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20/a, 2000 Maribor:
3. podskupina: obvezilni in sanitetni material,
17. skupina: tekstilni izdelki: Sanolabor
d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
18. skupina: obutev: Toneli d.o.o., Spodnji
Hotič 51, 1270 Litija,
19. skupina: čistila za pralnico in kuhinjo:
Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4, 2001 Maribor,
20. skupina: čistila za čiščenje površin in
ostalo: Irbis d.o.o., Koseze 32c, 6250 Ilirska
Bistrica,
21. skupina: mila, šamponi: Irbis d.o.o.,
Koseze 32c, 6250 Ilirska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost:
1. skupina: 10,680.651,89 SIT,
2. skupina: 31,483.748 SIT,
3. skupina: 1,040.189,50 SIT,
4. skupina: 2,200.940 SIT,
5. skupina: 1,392.150 SIT,
6. skupina: 6,038.190 SIT,
7. skupina: 621.000 SIT,
8. skupina: 1,247.641,50 SIT,
9. skupina: 1,833.578,71 SIT,
10. skupina: 5,640.980,80 SIT,
11. skupina: 397.332 SIT,
12. skupina: 13,767.311 SIT,
13. skupina: 1,043.459,30 SIT,
14. skupina: 1,248.871 SIT,
16. skupina:
1. podskupina: 2,144.672,50 SIT,
2. podskupina: 2,865.755,80 SIT,
3. podskupina: 3,455.918,20 SIT,
4. podskupina: 3,315.029,40 SIT,
5. podskupina: 4,229.028,96 SIT,
6. podskupina: 1,575.398,80 SIT,
17. skupina: 6,604.920 SIT,
18. skupina: 700.800 SIT,
19. skupina: 4,879.056,40 SIT,
20. skupina: 651.067 SIT,
21. skupina: 677.648 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik oddal
podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 20.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. skupina: 10,680.651,89 SIT,
2. skupina: 31,483.748 SIT,
3. skupina: 1,819.297,20 SIT, 1,040.189,50
SIT,
4. skupina: 2,200.940 SIT,
5. skupina: 1,392.150 SIT,
6. skupina: 6,038.190 SIT,
7. skupina: 621.000 SIT,
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8. skupina: 3,881.203,90 SIT, 1,247.641,50
SIT,
9. skupina: 2,474.131,99 SIT, 1,833.578,71
SIT,
10. skupina: 5,640.980,80 SIT,
11. skupina: 397.332 SIT,
12. skupina 13,767.311 SIT,
13. skupina: 1,264.805 SIT, 1,043.459,30
SIT,
14. skupina: 2,445.881,65 SIT, 1,248.871
SIT,
16. skupina:
1. podskupina: 2,144.672,50 SIT,
2. podskupina: 2,865.755,80 SIT,
3. podskupina:
3,798.264,24
SIT,
3,455.918,20 SIT,
4. podskupina:
3,680.471,50
SIT,
3,315.029,40 SIT,
5. podskupina: 4,229.028,96 SIT,
6. podskupina: 1,575.398,80 SIT,
17. skupina: 7,393.656 SIT, 6,604.920
SIT,
18. skupina: 798.240 SIT, 700.800 SIT,
19. skupina: 4,879.056,40 SIT,
20. skupina: 678.601,84 SIT, 651.067,20
SIT,
21. skupina: 1,644.082,20 SIT, 677.648
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu:
ponudniki so lahko oddali ponudbo samo za
celotno skupino z izjemo materiala za zdravstveno nego.
12. Datum in številka objave razpisa I. faze
omejenega postopka: 13. 12. 2002, Ob-83534
in 12. 12. 2003, Ob-107263.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo:
20. 4. 2005.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Št. 60-6/2005

Ob-11877/05

Razveljavitev razpisa
V Uradnem listu RS, št. 16 z dne 18. 2.
2005, je bil objavljen predhodni razpis za
nabavo petih gasilskih vozil GVC 16/25,
Ob-4182/05. V Uradnem listu RS, št. 36 z
dne 8. 4. 2005 pa je bil objavljen javni razpis

Stran

3118 /

Št.

43 / 29. 4. 2005

v zvezi s prej navedeno predhodno objavo
za nabavo petih gasilskih vozil GVC 16/25,
Ob-9599/05.
Ker v Uradnem glasilu EU ni bila objavljena predhodna objava in je prišlo do
nekaterih sprememb, se je razpisna komisija odločila razveljaviti razpis, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005
za nabavo petih gasilskih vozil GVC 16/25,
Ob-9599/05.
Obalna gasilska zveza Koper
Št. 1714-04-430-12/2005/2 Ob-11830/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-40-54,
faks +386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za dobavo prevoznih sredstev, št. 430-12/2005.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.00.00.00-7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: dobava prevoznih sredstev za potrebe Policije, po sklopih iz Priloge B. Podrobnejši
opis predmeta javnega naročila bo naveden
v razpisni dokumentaciji.
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 29. 4. 2005.
II.5) Drugi podatki:
Sklop št. 01
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.44.00.00-3.
2) Vrsta in obseg: gorsko kolo, 5 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV): 416.666
SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 02
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.41.00.00-4.
2) Vrsta in obseg: motorno kolo belo-modro s prostornino motorja do 350 ccm,
6 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
2,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 03
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.41.00.00-4.
2) Vrsta in obseg: motorno kolo belo-modro s prostornino motorja od 350 do
650 ccm, 5 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
9,458.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
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Sklop št. 04
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno belo-modro patruljno vozilo s prostornino motorja do 1600 ccm, 11 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
24,833.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 05
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno belo-modro patruljno vozilo s prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm, 2 kosa.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
5,833.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 06
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno
belo-modro patruljno vozilo s prostornino
motorja od 1600 do 1900 ccm, karavan izvedbe, 1 kos.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
3,416.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 07
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno belo-modro patruljno vozilo s prostornino motorja od 1900 do 2300 ccm, 1 kos.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
2,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 08
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno belo-modro patruljno vozilo za prevoz psov, s
prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm,
karavan izvedbe, 3 kosi.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
7,783.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 09
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja do
1600 ccm, 5 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
13,333.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 10
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.

2) Vrsta in obseg: osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja od
1600 do 1900 ccm, 1 kos.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
2,250.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 11
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: osebno specialno civilno patruljno vozilo s prostornino motorja
od 1600 do 1900 ccm, karavan izvedbe,
1 kos.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
3,083.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 12
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s prostornino motorja do 1600 ccm, 36
kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
85,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 13
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja do 1600 ccm, karavan
izvedbe, 5 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
11,666.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 14
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm,
2 kosa.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
4,166.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 15
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja od 1600 do 1900 ccm,
karavan izvedbe, 1 kos.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
2,916.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 16
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00-1.
2) Vrsta in obseg: civilno osebno vozilo s
prostornino motorja 2000 ccm, 2 kosa.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
8,333.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
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– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 17
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
2) Vrsta in obseg: intervencijsko vozilo
večje (5+4), 3 kosi.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
20,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 18
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Vrsta in obseg: kombinirano vozilo
za prevoz oseb (8+1) s policijsko opremo,
1 kos.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
7,083.333 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 19
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.10.00-8.
2) Vrsta in obseg: kombinirano vozilo
za prevoz oseb (8+1) brez policijske opreme, 3 kosi.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
12,500.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 20
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.40.00-9.
2) Vrsta in obseg: specialno kombinirano
vozilo za prevoz stvari, 1 kos.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
5,000.000 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 21
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.60.00-9.
2) Vrsta in obseg: osebno dostavno vozilo, 6 kosov.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
10,916.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
Sklop št. 22
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.13.60.00-9.
2) Vrsta in obseg: osebno dostavno vozilo za prevoz hrane, 1 kos.
3) Ocenjeni stroški (brez DDV):
4,166.667 SIT.
4) Predvideni datum začetka:
– postopka: 29. 4. 2005,
– gradnje/dobave/izvedbe: 1. 8. 2005.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-12/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

dročju stavb in nizkih gradenj (brez posebnih speciﬁkacij)).
II.4) Vrsta in obseg gradnje: javno naročilo obsega:
a) izgradnjo odlagališča odpadkov,
komunalno ureditev, izgradnjo upravne
zgradbe, zbirnega centra za nevarne odpadke, reciklažnega dvorišča, izgradnjo
avtopralnice in transformatorske postaje, hale za mehansko obdelavo odpadkov
ter kompostarne z vso pripadajočo opremo za funkcionalno delovanje centra;
b) izvedbo poskusnega obratovanja;
c) pridobitev uporabnega dovoljenja.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2002/SI/16/P/PE/
009.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: da, EU – Kohezijski sklad (projekt: Center za ravnanje z odpadki Puconci/Waste
Management Centre Puconci, št. projekta
2002/SI/16/P/PE/009).
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2005.
Občina Puconci

Ob-11901/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
upokojencev Danice Vogrinec Maribor, kontaktna oseba: Suzana Žugelj - splošni del,
Tihomir Vinkovič - vsebinski del, Čufarjeva c.
9, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/48-06-100,
faks 02/47-13-157, elektronska pošta: Suzana.Zugelj@du-danicevogrinec.si, internetni
naslov: www.du-danicevogrinec.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: živila in material za prehrano
Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva c. 9, Maribor, enota Pobrežje
in enota Tabor, Veselova ul. 3, Maribor.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: živila in material za prehrano po sklopih:
1. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
2. mlevski izdelki in testenine,
3. sadje in zelenjava - sveža,
4. jabolka,
5. jajca,
6. mleko in mlečni izdelki,
7. zamrznjena zelenjava,
8. zamrznjeni izdelki,
9. meso in drobovina,
10. mesni izdelki,
11. perutninsko meso,
12. olja in rastlinske maščobe,
13. začimbe,
14. čaji,
15. splošno prehrambeno blago I.,
16. splošno prehrambeno blago II.
II.5) Drugi podatki: ocenjena vrednost je
570,000.000 SIT za obdobje 3 let. Sklopi so
oblikovani okvirno in jih bo naročnik po potrebi spremenil.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Dom upokojencev Danice Vogrinec
Maribor

Gradnje
Ob-11454/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Puconci, kontaktna oseba: Ivan
Bürgermeister, Puconci 80, 9201 Puconci, Slovenija, tel. +386/2/545-91-00, faks
+386/2/545-91-01, elektronska pošta: obcina.puconci@puconci.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Center za ravnanje z odpadki Puconci.
II.2) Kraj izvedbe: Občina Puconci, Slovenija
Šifra NUTS: EO38.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): NACE 500,1 (Splošna dela na po-
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Ob-11983/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Breda Kosec, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-21, faks
+386/1/478-18-78, elektronska pošta: breda.kosec@gov.si, internetni naslov: www.
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) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja Policijske postaje
Ormož.
II.2) Kraj izvedbe: Ormož.
Šifra NUTS: SI00.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 500.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja
Policijske postaje Ormož z vsemi pripravljalnimi, gradbenimi, obrtniškimi in
inštalacijskimi deli z zunanjo ureditvijo
in komunalno priključno mrežo ter prestavitvijo plinovoda.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: maj 2005,
– gradnje: oktober 2005.
II.7) Datum zaključka: julij 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-14/2005.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: EU sredstva –
schengenski vir.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-11984/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Klemen Šket, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-26, faks
+386/1/478-18-78, elektronska pošta: kle-
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men.sket@gov.si, internetni naslov: www.
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) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja Policijske postaje
Brežice.
II.2) Kraj izvedbe: Brežice.
Šifra NUTS: SI00.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(NACE): 500.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradnja Policijske postaje Brežice z vsemi gradbenimi, obrtniškimi in inštalacijskimi deli z
zunanjo ureditvijo in adaptacijo obstoječega objekta.
II.6) Predvideni datum začetka:
– postopka: junij 2005,
– gradnje: september 2005.
II.7) Datum zaključka: oktober 2006.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-15/2005.
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: da.
Če se, navedite projekt/program in kakršen koli uporaben sklic: EU sredstva –
Schengenski vir.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi
Blago
Št. 064/05

Ob-11837/05

Podaljšanje roka za predložitev ponudb
Naročnik Splošna bolnišnica Maribor obvešča vse, ki so ali bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo za javni razpis »Tiskovine –
laboratorijske naročilnice«, objavljen v Uradnem listu RS, št. 33-34, z dne 1. 4. 2005,
pod št. Ob-8930/05, da je novi rok za dvig
razpisne dokumentacije in predložitev ponudb 19. 5. 2005 do 13. ure. Vsi roki, vezani
na razpisno dokumentacijo in predložitev
dokazil, se spremenijo za 14 dni. Javno
odpiranje ponudb bo dne 20. 5. 2005 ob 9.
uri v pisarni nabave nemedicinskega materiala in storitev, Boris Petre, univ. dipl. ek.,
zgradba »Uprava«.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-11875/05
Sprememba
V zvezi z javnim naročilom – nabava
knjig in neknjižnega gradiva za knjižnice,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 36/05 z
dne 8. 4. 2005, Ob-9580/05, se spremenijo
naslednje točke:
V točki III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti – obvezna dokazila se črta tretja alineja, ki se glasi: da ponudnik zagotavlja
najmanj 10% popust na dobavljeno knjižno
gradivo ali neknjižno gradivo za posamezno
založbo.
V točki III. 2.1.3) Tehnične sposobnosti
– obvezna dokazila, se spremeni šesta ali-
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neja, ki se glasi: da bo ponudnik gradivo dobavil posameznemu naročniku najkasneje v
7 dneh po naročilu, se zamenja z besedilom
»najkasneje v 10 dneh po naročilu«.
V točki IV.2) Merila za oddajo se besedilo
najnižja cena zamenja z besedilom najvišji
popust.
V točki IV 3.2) in točki IV.3.3) se datum 22. 4. 2005 nadomesti z datumom 5. 5.
2005.
V točki IV.3.4) se datum 28. 4. 2005 nadomesti z datumom 10. 5. 2005.
Zveza splošnih knjižnic Slovenije,
po pooblastilu
SIB d.o.o.
Ob-11894/05
Sprememba
V zvezi z javnim naročilom – nabava
knjih za Knjižnico Mirana jarca, Novo mesto,
objavljenim v Uradnem listu RS, št. 41 z dne
22. 4. 2005, Ob-11046/05, se spremenijo
naslednje točke:
V točki II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: »nabava knjig« s besedilo zamenja z
besedilom »nabava knjig po posameznih
založbah«.
V točki III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila se črta
tretja alineja, ki glasi: da ponudnik zagotavlja najmanj 10% popust na dobavljeno
knjižno gradivo ali neknjižno gradivo za
posamezno založbo.
V točki IV.2) Merila za oddajo se besedilo
najnižja cena zamenja z besedilom najvišji
popust.
V točki III.2.1.3) Tehnične sposobnosti
– obvezna dokazila se pod alinejo 3 in 4
črta besedilo »neknjižno gradivo« in pod
alinejo 7 se besedilo »da se ponudnik zaveže skleniti pogodbo z vsako posamezno
knjižnico, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik« nadomesti z besedilo »da se ponudnik zaveže skleniti pogodbo, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik v skladu
z razpisnimi pogoji«.
Mestna občina Novo mesto
Ob-12098/05
Sprememba
Javni razpis za nabavo knjig po omejenem postopku, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 36 z dne 8. 4. 2005, Ob-9571/05 se
spremeni:
V točki III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne
sposobnosti - obvezna dokazila se črta tretja alinea, ki glasi: da ponudnik zagotavlja
najmanj 10% popust na dobavljeno knjižno
gradivo za posamezno založbo-izjava ponudnika.
V točki IV.2) Merila za oddajo se besedilo
najnižja cena zamenja z besedilom najvišji
popust.
V točki IV.3.2) in točki IV.3.3) se datum
22. 4. 2005 nadomesti z datumom 5. 5.
2005.
V točki IV.3.4) se datum 28. 4. 2005 nadomesti z datumom 10. 5. 2005
Osrednja knjižnica Celje
Ob-11453/05
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:
Katarina Hren, Metelkova 9, 1000 Ljubljana,

Slovenija, tel. 01/300-39-28, elektronska
pošta: katarina.hren@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) 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-7/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava računalniške opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: lokacije naročnika.
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.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1,000.000 SIT;
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti
pogodbe (brez DDV);
– izjava banke, da bo ponudnik pridobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 5% od vrednosti pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dnevni
plačilni rok.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo o registraciji,
– dokazilo o dovoljenju za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
– 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,
– dokazilo da ponudnik zagotavlja zahtevane plačilne pogoje,
– dokazilo da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem;
vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazilo da bo ponudnik zagotovil preizkus ponujene računalniške opreme,
– dokazilo da ponudnik zagotavlja dobavo rezervnih delov,
– dokazilo da ponudnik zagotavlja zahtevano garancijsko dobo,
– dokazilo da ponudnik zagotavlja zahtevani odzivni čas in čas za odpravo okvare;
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: 16. 5. 2005.
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Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletnem naslovu www.zd-lj.si v rubriki Informacije; Javni razpisi.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2005, do
11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 7. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo pred
odpiranjem predložiti pisna pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 12. uri, Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana, Uprava, II. nadstropje,
sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Zdravstveni dom Ljubljana

1. ponujena cena (pomembna je končna
cena, v katero so že vračunani stroški ﬁnanciranja) 20 točk,
2. cena servisne ure 5 točk,
3. stroški rednega vzdrževanja v petih
letih 5 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
znesek nakazati na TRR 01100-6030277215,
s pripisom na razpisno dokumentacijo – tomograf.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: ponudniki s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5.
2005 ob 12. uri, Cesta maršala Tita 112,
4270 Jesenice, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Splošna bolnišnica Jesenice

Ob-11543/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Jesenice, kontaktna
oseba: Primož Reškovac, Cesta maršala
Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/
586-82-48, faks 04/586-84-01, elektronska
pošta: Primoz.reskovac@sb-je.si, internetni
naslov: www.sb-je.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:
nakup 16-reznega računalniškega tomografa.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rentgenološki oddelek
Splošne bolnišnice Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: da bo izvedel predmet javnega naročila najkasneje v roku 4 tednov po podpisu
pogodbe.
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, izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– kot izločitveni pogoj – da ponudnik
zagotavlja petletno obročno odplačevanje
16-reznega računalniškega tomografa;
– prvi obrok zapade v plačilo 60 dni po
dobavi tomografa.

III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu države, v kateri ima
sedež – ponudnik priloži izpis iz sodnega
registra za pravne osebe oziroma obrtno
dovoljenje za samostojne podjetnike,
2. da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je takšno dovoljenje zahtevano
na podlagi posebnega zakona – ponudnik
priloži dokazilo pristojnega organa, ki vodi
evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje
določene dejavnosti;
3. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem – ponudnik priloži pisno izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo
kot izjavo pod prisego,
4. da zaradi kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ni bil pravnomočno obsojen
– izpis iz kazenske evidence, ki ga izdaja
Ministrstvo za pravosodje,
5. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni,
likvidacijski ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja – ponudnik priloži potrdilo
pristojnega sodišča (pravne osebe in samostojni podjetniki) in izpolni prilogo k razpisni
dokumentaciji – pisna izjava;
6. da je poravnal davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s prepisi države, kjer ima svoj sedež – ponudnik
predloži potrdilo Davčnega urada (DURS)
in izpolni prilogo k razpisni dokumentaciji
– pisna izjava;
7. da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, povezano s poslovanjem,
ali druga pravnomočna sodba ali upravna
odločba, s katero se ponudniku prepoveduje
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila – ponudnik poda lastno izjavo o
nekaznovanju pod kazensko in materialno
odgovornostjo;
8. da je navedel točne podatke glede obveznih pogojev – ponudnik izpolni, žigosa in
podpiše izjavo;
9. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije – pisna izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: enako kot pod točko III.2.1.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: enako kot pod
točko III.2.1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot izločitveni pogoj – zagotavljanje vsaj enoletne garancije za aparat.
Aparat je lahko star do tri leta, vendar generalno obnovljen v tovarni, kjer jih izdelujejo
(pisno dokazilo).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
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Št. 1714-03-430/2005/3
Ob-11545/05
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: najem – nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za najem s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing opreme
za PP Moste, št. 430-11/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
najem s postopnim odkupom – ﬁnančni leasing opreme za policijsko postajo
Moste v Ljubljani. Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: kraj izvedbe je Ministr-
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stvo za notranje zadeve, Policija, Policijska
postaja Moste na Tovarniški ulici v Ljubljani,
Slovenija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.00.00.00-1.
2) Kratek opis:
Sklop 1 – oprema: obsega dobavo in
montažo mizarske opreme, kovinske opreme, opreme telovadnice, opreme za ﬁtnes
in savno, razne opreme, gospodinjske opreme, aparatov, TV, video, birotehnične opreme, opreme za vzdrževanje in čiščenje ter
informacijske opreme.
Podrobnejši opis predmeta naročila je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: količina opreme
je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2.
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.90.00.00-0.
2) Kratek opis:
Sklop 2 – strelišče: obsega dobavo opreme strelišča, izvedbo strelišča ter šolanje
kadrov za upravljanje s streliščem in vodenje streljanja.
Podrobnejši opis predmeta naročila je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
3) Obseg ali količina: količina opreme
je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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: predmet javnega razpisa je najem s postopnim
odkupom – ﬁnančni leasing opreme za Policijsko postajo Moste v Ljubljani, in sicer
obsega 2 sklopa:
Sklop 1 – oprema (obsega dobavo in
montažo mizarske opreme, kovinske opreme, opreme telovadnice, opreme za ﬁtnes
in savno, razne opreme, gospodinjske opreme, aparatov, TV, video, birotehnične opreme, opreme za vzdrževanje in čiščenje, informacijske opreme);
Sklop 2 – strelišče (obsega dobavo opreme strelišča, izvedbo strelišča ter šolanje
kadrov za upravljanje s streliščem in vodenje streljanja).
Količina opreme je podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 (sklop 1), 90 (sklop 2) 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; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen zadnji dan v mesecu
za tekoči mesec.
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 po-
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nudnikov 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 naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: zahtevajo se dokazila za
dokazovanje pravnega statusa, ekonomske
in ﬁnančne sposobnosti ter tehnične sposobnosti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija; potrdilo o nekaznovanju;
obrtno dovoljenje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek;
podatki o ﬁnančnem stanju (BON-1/P in potrdilo poslovne banke o plačilni sposobnosti
oziroma za samostojne podjetnike: davčna
odločba in potrdilo banke o stanju na transakcijskem računu); potrdilo, da je ponudnik
poravnal davke, prispevke in druge obvezne
dajatve, določene z zakonom; poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: referenčna lista (vsaj 2 izvedeni
podobni strelišči v zadnjih 5 letih); tehnični
opis ponujene opreme; amortizacijski načrt
postopnega odkupa opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 2005 038-0010409 z dne
15. 4. 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. ﬁnančno stanje.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-11/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43001105, za
nakazila iz tujine pa še naslednji podatki:
Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled
v razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
sicer vsak dan med 12. in 14. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. Ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki o

ponudniku, in dokazilo o vplačilu 10.000 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: 26. 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 začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 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: 19. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve, Policija
Št. 79
Ob-11639/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, kontaktna oseba: Maja Stepančič, 01/511-68-71, Cesta v Gameljne 7,
1211 Ljubljana, Šmartno, Slovenija, tel.
01/511-06-18, 511-68-71, faks 01/511-63-86,
elektronska pošta: maja.stepancic@guest.
arnes.si, os-smartno.lj@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.
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).
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Šmartno
pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211
Ljubljana, Šmartno.
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:
dvoletna orientacijska vrednost naročila za
živila je 45,000.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah v
dvoletni vrednosti:
1. mleko in mlečni izdelki – 5,500.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 10,100.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 1,000.000
SIT,
4. jajca – 400.000 SIT,
5. olja in izdelki – 500.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje – 7,200.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 2,000.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 3,300.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,900.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 2,000.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki 8,400.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
2,700.000 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: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila: za sklop
živil:
1. cena – 80 točk,
2. lastna proizvodnja – 5 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. 5. 2005 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika.

II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
materiala za vzdrževanje in popravila za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje štirih let v ocenjeni vrednosti 30,000.000
SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 48 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost v višini
500 SIT na vsak ponujeni artikel,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1.000 SIT za
vsak izbrani artikel za ves čas veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členU
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom, skladno s predpisi
države, v kateri ima sedež,
– da ima veljavno registracijo,
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati,
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– kot ustrezna se štejejo dokazila iz 42.
člena ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti potrdilo poslovne banke o uvrstitvi
v bonitetni razred za vse poslovne banke, s
katerimi sodeluje. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, kjer ponudnik ne bo pri vseh poslovnih bankah, s katerimi sodeluje, uvrščen
v bonitetni razred A.
III.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,

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.
01261-6030664019 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: 24. 5. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Šmartno
pod Šmarno goro, Cesta v Gameljne 7, 1211
Ljubljana Šmartno.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 24. 5. 2005 ob 10. uri. Javno odpiranje ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika Osnovna šola Šmartno pod Šmarno
goro, Cesta v Gameljne 7, 1211 Ljubljana
Šmartno.
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: 22. 4. 2005.
Osnovna šola Šmartno pod Šmarno
goro
Ob-11640/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Lan Vošnjak, Studenec 48, Ljubljana, 1260
Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/587-21-00,
faks 01/528-46-18, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) 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-O-6/2005-B-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava materiala za popravila in vzdrževanje za obdobje štirih let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana Polje, Studenec 48.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: pleskarski material.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: elektroinštalacijski material.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: vodovodni material.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: mizarski material.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: drugi tehnični material.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-6/2005-B-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 12. uri, v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba
mora biti izročena naročniku v izvirniku in
eni kopiji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Št. 92000-1/05
Ob-11643/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Sodražica, kontaktna oseba: Vinko Čampa, Trg. 25. maja 3, 1317 Sodražica, Slovenija, tel. 01/836-60-75, faks
01/837-10-04, elektronska pošta: Obcina.
sodrazica@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema Zdravstvene postaje Sodražica.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstvena postaja
Sodražica, Cesta Notranjskega odreda 16,
Sodražica.
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 razpisne dokumentacije okvirna vrednost 25,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 16. 8. 2005 in/ali konec
31. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,500.000 SIT.
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III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: najmanj
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz
razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse kot izhaja iz razpisne dokumentacije.
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.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun št. 01379-0100005681.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 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 25. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 11. uri; sejna soba Občine Sodražica,
Trg 25. maja 3.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Občina Sodražica
Ob-11644/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Trbovlje, kontaktna oseba: Rosana Vozel, organizator prehrane,
Mestni trg 6, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/563-33-40, tajništvo, 03/563-33-50 – šolska kuhinja, faks 03/563-33-51, elektronska
pošta: os.trbovlje@guest.arnes.si, rosana.
vozel@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, 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 Trbovlje,
Mestni trg 6, 1420 Trbovlje.

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
34,358.214 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah v
dvoletni vrednosti:
1. mleko in mlečni izdelki – 3,856.594
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 8,430.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 296.490
SIT,
4. jajca – 108.200 SIT,
5. olja in izdelki – 380.500 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje 2,586.330
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 805.982 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 3,404.795
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
888.871 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 881.315
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 10,686.344 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
2,032.793 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na spodaj navedena merila:
za sklop živil:
1. cena – 80 točk,
2. lastna proizvodnja – 5 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2005 vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
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Št.

nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01329-6030684064 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: 26. 5. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Trbovlje,
Mestni trg 6, 1420 Trbovlje.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja
ponudb: 26. 5. 2005 ob 10. uri. Javno odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika
Osnovna šola Trbovlje, Mestni trg 6, 1420
Trbovlje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Osnovna šola Trbovlje

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 11. uri, v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ai je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d. o. o.

Ob-11646/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Alenka Mihurko, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
programska oprema za podporo razvoju
in operativnim procesom.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: programska oprema 1: orodje za konceptualni,
logični in ﬁzični design podatkovnih baz: PowerDesigner Studio Enterprise 11 for Windows (nadgradnja iz PowerDesigner Studio
Enterprise 9.5.1) – 1 kos,
– programska oprema 2: kontrole za
oblikovanje okenskih uporabniških vmesnikov v stilu Outlooka: Janus WinForms
Controls Suite -.NET Component – V2.0
(paket štirih razvijalskih licenc) (ali podobno) – 1 kos,
– programska oprema 3: kontrole za
oblikovanje web uporabniških vmesnikov v
stilu Outlooka: Janus Web GridEX for.NET
– ASP.NET – V1.0 – 2 licenci,
– programska oprema 4: Orodje za primerjavo strukture in vsebine SQL podatkovnih
baz: SQL Bundle (ali podobno) – 1 kos,
– programska oprema 5: orodje za urejanje XML dokumentov: STYLUS STUDIO
XML EDITOR (ali podobno) – 1 kos.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 30 dni od oddaje naročila.
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 sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS,
– da je tehnično in kadrovsko sposoben
izvesti javno naročilo,
– da zakon podjetju ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– da ponudnik v zadnjih 12 mesecih ni
prekinil pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti,
– potrjen vzorec pogodbe,
– 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 blokiranega računa več kot
5 dni,
– ponudnik v letu 2004 ni smel imeti prihodkov, manjših od mnokokratnika 3 ponudbene vrednosti.
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.
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-11647/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za gozdove Slovenije, kontaktna
oseba: Mateja Garafolj, Večna pot 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-00-50, faks
01/423-53-61, elektronska pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, internetni naslov:
http://www.zgs.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Zavod za gozdove Slovenije,
Gojitveno lovišče Medved, kontaktna oseba:
Iztok Ožbolt, Reška 35, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-14-51, faks 01/893-10-54,
elektronska pošta: GL.Medved@zgs.gov.si,
internetni naslov: http: //www.zgs.gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
krma – koruza.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: lovišča s posebnim namenom pri naročniku.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče (lovišče s posebnim namenom Razor
Prodi).
3) Obseg ali količina: 2 toni.
Sklop št. 02
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(lovišče s posebnim namenom Kozorog).
3) Obseg ali količina: 3 tone.
Sklop št. 03
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(lovišče s posebnim namenom Ljubljanski
vrh).
3) Obseg ali količina: 3 tone.
Sklop št. 04
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(lovišče s posebnim namenom Jelen).
3) Obseg ali količina: 20 ton.
Sklop št. 05
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(lovišče s posebnim namenom Snežnik).
3) Obseg ali količina: 25 ton.
Sklop št. 06
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(lovišče s posebnim namenom Žitna gora).
3) Obseg ali količina: 10 ton.
Sklop št. 07
2) Kratek opis: koruza, pakirana v vreče
(lovišče s posebnim namenom Pohorje).
3) Obseg ali količina: 3 tone.
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Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: koruza, pakirana v vreče: 2 toni
(lovišče s posebnim namenom Razor Prodi),
2. sklop: koruza, pakirana v vreče: 3 tone
(lovišče s posebnim namenom Kozorog),
3. sklop: koruza, pakirana v vreče: 3 tone
(lovišče s posebnim namenom Ljubljanski
vrh),
4. sklop: koruza, pakirana v vreče: 20 ton
(lovišče s posebnim namenom Jelen),
5. sklop: koruza, pakirana v vreče: 25 ton
(lovišče s posebnim namenom Snežnik),
6. sklop: koruza, pakirana v vreče: 10 ton
(lovišče s posebnim namenom Žitna gora),
7. sklop: koruza, pakirana v vreče: 3 tone
(lovišče s posebnim namenom Pohorje).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: sklop: 1 do 7; enkratna dobava
– mesec maj 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: iz
razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila: najmanj 30 dni po potrditvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. registracija pri pristojnem organu;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
3. ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil obsojen;
in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, iz katerega je razvidno, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali
drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence, iz katerega je razvidno,
da je ponudnik registriran oziroma da ima
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno.
3. Potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco, iz katerega je razvidno, da
ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
In drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisna dokumentacija se lahko prevzame
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vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu
Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot
2, Ljubljana. Cena razpisne dokumentacije
je 5.000 SIT z upoštevanim DDV. Znesek
se nakaže na TRR št. 01100-6030234244
pri Upravi za javna plačila, sklic na št. 101
– 950. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov in davčno številko (če je davčni
zavezanec).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju so lahko
navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2005
ob 12. uri; Zavod za gozdove Slovenije,
Večna pot 2, Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 5. 2005.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-11648/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka,
kontaktna oseba: Jamnik Krista, Frankovo
naselje 51, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel.
04/513-04-00, faks 04/513-04-10, elektronska pošta: Info.c-golar@guest.arnes.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe
šolske kuhinje:
1. skupina: mleko, ml. napitki, jogurti, ml.
izdelki,
2. skupina: sladoledi,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: zmrznjene ribe,
5. skupina: jajca,
6. skupina: sveže sadje in zelenjava,
7. skupina: zamrznjena zelenjava,
8. skupina: kruh in pekovski izdelki,
9. skupina: razno slaščičarsko pecivo,
10. skupina: burek,
11. skupina: ocvrto kvašeno pecivo raznih oblik,
12. skupina: pizze,
13. skupina: zamrznjeni polizdelki razni,
14. skupina: čaji,
15. skupina: sadni sokovi in sirupi,
16. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Cvetka

Golarja Škofja Loka, Frankovo naselje 53,
4220 Škofja Loka in podružnica Reteče,
Reteče 43, 4220 Škofja Loka.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. skupina: mleko, ml. napitki, jogurti, ml.
izdelki,
2. skupina: sladoledi,
3. skupina: meso in mesni izdelki,
4. skupina: zmrznjene ribe,
5. skupina: jajca,
6. skupina: sveže sadje in zelenjava,
7. skupina: zamrznjena zelenjava,
8. skupina: kruh in pekovski izdelki,
9. skupina: razno slaščičarsko pecivo,
10. skupina: burek,
11. skupina: ocvrto kvašeno pecivo raznih oblik,
12. skupina: pizze,
13. skupina: zamrznjeni polizdelki razni,
14. skupina: čaji,
15. skupina: sadni sokovi in sirupi,
16. skupina: ostalo prehrambeno blago.
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
obrazce,
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga,
– da bo dobavljal blago v skladišče
naročnika,
– da bo ponudil vsaj 75% 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,
– da ima ustrezen vozni park za dostavo
hlajenih prehrambenih artiklov,
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– da ima zadostno število usposobljenih
delavcev za izvedbo naročila v odzivnem
času.
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 – 15 točk,
4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 5 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 25. 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
transakcijski račun št. 01322-6030682855
pri UJP s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo v torek, dne 31. 5. 2005 ob 8. uri;
Osnovna šola Cvetka Golarja Škofja Loka,
Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Osnovna šola Cvetka Golarja
Škofja Loka

slovnih bankah, s katerimi sodeluje, uvrščen
v bonitetni razred A.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-O-5/2005-B-LV.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: dokumentacija je
na voljo brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 6. 2005 do
10. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2005
ob 12. uri; v Ljubljani, Studenec 48, upravna
zgradba PK Ljubljana, sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Navedite, ali gre za dodatno javno
naročilo ter predvideni časovni razpored za
objavo poznejših obvestil, če je to primerno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: ponudba
mora biti izročena naročniku v izvirniku in
eni kopiji.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Psihiatrična klinika Ljubljana

Ob-11650/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Psihiatrična klinika Ljubljana, kontaktna oseba:
Lan Vošnjak, Studenec 48, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel. 01/58-72-100, faks
01/52-84-618, elektronska pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) 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-O-5/2005-B-LV.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava potrošnega sanitarnega materiala za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje petih let.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana-Polje, Studenec 48.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
potrošnega sanitarnega materiala za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje
petih let v ocenjeni vrednosti 34,200.000
SIT letno.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost v višini
500 SIT na vsak ponujeni artikel,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 1.000 SIT za
vsak izbrani artikel za ves čas veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
roku 60 dni, skladno z določili pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: naročnik lahko zahteva,
da predloži skupina izvajalcev pravni akt o
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani in je
to nujno za uspešno izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti odgovornost
posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: kot opredeljeno v razpisni
dokumentaciji – splošni pogoji po 42. členu
ZJN-1A.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da ima veljavno registracijo;
– da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
kot ustrezna štejejo dokazila iz 42. člena
ZJN-1A.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora
predložiti potrdilo poslovne banke o uvrstitvi
v bonitetni razred za vse poslovne banke, s
katerimi sodeluje. Naročnik ne bo obravnaval ponudb, kjer ponudnik ne bo pri vseh po-

Stran

Ob-11704/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo
Postojna, kontaktna oseba: Likar Robert, dr.
med., Prečna ulica 4, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/726-55-71, faks 05/720-40-09,
elektronska pošta: info@bolnisnica-po.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna, kontaktna oseba:
Likar Robert, dr. med., Prečna ulica 4, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/720-40-08, faks
05/720-40-09, elektronska pošta: info@bolnisnica-po.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna, kontaktna oseba:
Stegel Bizjak Marjeta, Prečna ulica 4, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/720-40-08, faks
05/720-40-09, elektronska pošta: info@bolnisnica-po.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Bolnišnica
za ženske boelzni in porodništvo Postojna, kontaktna oseba: Stegel Bizjak Marjeta,
Prečna ulica 4, 6230 Postojna, Slovenija,
tel. 05/720-40-08, faks 05/720-40-09, elektronska pošta: info@bolnisnica-po.si.
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II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
ultrazvok za ginekologijo in porodništvo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Bolnišnica za ženske
bolezni in porodništvo Postojna, Prečna ulica 4, 6230 Postojna.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos.
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 2% ponudbene vrednosti;
– pismo o nameri banke, da bo ponudniku izdala bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu, za kar mora predložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– da ima potrdilo o vpisu v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, ki ga
izdaja Agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja
ni bil pravnomočno obsojen,
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne
vodi izredna uprava,
– da ima poravnane davke in prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, zapadle od dneva dviga potrdila,
ki ga izda pristojni davčni urad ali carinska
uprava,
– da ponudniku v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje v
zvezi z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi bilo ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila oziroma so posledice sodbe že izbrisane.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P, ki ga izdaja Agencija RS za
javnopravne evidence in storitve,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih
6 mesecih ni bil blokiran,
– referenčna lista z navedbo vsaj 3 kupcev, ki jim je dobavil in opremil primerljive
ultrazvoke z dokazili v obliki potrdila za vsak
posel posebej, izdanih s strani naročnikov
ter referenčno listo proizvajalca opreme, da
je dobavil najmanj 10 ultrazvokov primerljivega tipa uporabnikom v EU,
– izpolnjena lastna izjava o plačilnih pogojih,
– izpolnjena lastna izjava, da so v ponudbeni ceni vključeni vsi nabavni stroški v
smislu transportne klavzule DDP Postojna,
davek na dodano vrednost, stroški montaže
in stroški poduka delavcev naročnika za rav-
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nanje in delo z opremo minimalno 40 ur ter
funkcionalnim izobraževanjem ob pacientu
v trajanju vsaj 40 ur.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjena lastna izjava o sposobnosti
dobaviti opremo iz razpisa najkasneje 60 dni
od podpisa pogodbe,
– izpolnjena lastna izjava o zagotovljenem odzivnem času za servisiranje opreme,
ki ne sme biti daljši od 6 ur (lahko je krajši)
od javljanja napake,
– izpolnjena lastna izjava o zagotavljanju
dobave rezervnih delov in pooblaščenega
servisa, tako v času garancije kot tudi po
njenem izteku, v za to opremo normalno
življenjski dobi,
– izpolnjena lastna izjava o garancijski
dobi,
– predložen CE certiﬁkat pooblaščene
inštitucije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– cena – 80%,
– kakovost in funkcionalnost – 15%,
– garancija – 5%.
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: 20. 5. 2005, cena:
8.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 01100-6030278573
– UJP Postojna s pripisom Plačilo RD-JN
05.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 13. uri, Bolnišnica Postojna, Prečna ulica
4, 6230 Postojna.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Bolnišnica za ženske bolezni
in porodništvo Postojna
Ob-11711/05
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: Andrej Kožuh, Tivolska 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-85-270, faks 01/47-85-470,
elektronska pošta: ursiks@gov.si, internetni
naslov: www.gov.si/mp/uiks.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2020 – B – 2005-5.

II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za kuhinje:
1. sklop: pomivanje kuhinjske posode,
termična obdelava, izdaja hrane in pomivalni stroj,
2. sklop: pomivalni stroj, plinski štedilnik,
mehčalec za konvektomat,
3. sklop: mini kuhinja po meri,
4. sklop: izdajni pult,
5. sklop: 6 kosov hladilnih omar, 1 kos
zamrzovalna skrinja, 1 kos hladilnik brez
zamrzovalnika s policami,1 kos električni
štedilnik in 2 termo posodi za napitke, 1 kos
električni bojler 120 l.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zavodi za prestajanje
kazni zapora v Sloveniji.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: navedeno v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 8. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni
po prevzemu in 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 pristojnem sodišču ali drugemu organu za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da je ekonomsko-ﬁnančno sposoben,
tj., da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti niti blokad poslovnega računa;
4. da je za ponujene stroje organizirana
servisna mreža v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Pogoji in način plačila: brezplačno na
spletni strani naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 6. 2005 do 9.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
V tujem jeziku (nemškem, italijanskem,
angleškem ali francoskem) so lahko le dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 8. 9. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 21. 6. 2005
ob 9. ure; sejna soba naročnika.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: predvideni
datum sprejema odločitve o oddaji javnega
naročila je 4. 7. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Ministrstvo za pravosodje,
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. Višina ponudbene cene – utež 95%
Število točk za posameznega ponudnika
po tem merilu se izračuna na osnovi spodaj
navedene formule:

Ob-11724/05
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: Slavko Žan, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-283,
faks +386/1/29-14-817, elektronska pošta:
slavko.zan@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Holding Slovenske železnice,
d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba: Mlakar Helena – tajništvo PE
Investicije, soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203,
faks +386/1/29-14-822, elektronska pošta:
helena.mlakar@tirnet.net.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Holding Slovenske železnice, d.o.o., PP Infrastruktura, PE Investicije, kontaktna oseba:
Mlakar Helena – tajništvo PE Investicije,
soba 202, Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-203, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: helena.mlakar@tirnet.net.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
10/2005-TP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nabava nakladalnih pripomočkov – 350
kosov podstavkov za potrebe prevoza
pločevine v kolutih.
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.2.1) Celotna količina ali obseg: 350
kosov podstavkov za potrebe prevoza pločevine.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 tednov od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti kot garancijo za resnost ponudbe menico z menično izjavo v
višini 630.000 SIT, z veljavnostjo najmanj
90 dni po preteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
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 pristojnem sodišču ali drugem organu;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
3. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije ali drug postopek katerega posledica je namen prenehanja poslovanja,
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava, ali da ni bil uveden katerikoli drug
postopek podoben navedenim skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež;
4. da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane;
5. da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, v skladu s predpisi države, kjer
ima sedež ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati;
6. da ponudnik v zadnjem letu pred dnevom objave razpisa izkazuje pozitivno poslovanje in da izkazuje ponudnik letni promet najmanj v višini 2 x vrednosti javnega
naročila;
7. da ponudnik izkazuje tehnično ustreznost ponudbe v skladu z zahtevami iz
»Vprašalnika za ponudnike«;
8. podstavki, ki so predmet javnega naročila morajo biti v uporabi v mednarodnem
železniškem prometu po progah članic RIV;
9. dobava je sukcesivna: v 7. tednu po
podpisu pogodbe najmanj 50 kosov in nato
vsak teden po najmanj 50 kosov, ter zaključek dobav najkasneje 12 tednov po podpisu
pogodbe.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. fotokopija izpiska iz sodne ali druge
enakovredne evidence – dokazilo ne sme
biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za
predajo ponudb;
2. lastna izjava ponudnika – dokazilo ne
sme biti starejše od 90 dni od skrajnega
roka za predajo ponudb;
3. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in da njegovo poslovanje
ni prenehalo na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe – dokazilo ne sme biti starejše od 90 dni od skrajnega roka za predajo
ponudb;
4. potrdilo Ministrstva za pravosodje –
Kazenska evidenca, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco – dokazilo ne sme biti
starejše od 90 dni od skrajnega roka za predajo ponudb;
5. potrdilo davčnega ali drugega pristojnega organa države, da je poravnal davke in
prispevke, kjer ima ponudnik svoj sedež, ali
da je ponudnik, ki ima sedež v tujini poravnal v RS tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati – dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni
od skrajnega roka za predajo ponudb.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
6. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2004.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
7. izpolnjen »Vprašalnik za ponudnike«;
8. potrdilo o uporabi najmanj ene železniške uprave članice RIV;
9. predloženi Terminski plan dobav.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.

Stran

Fi = (Fmin/ﬁ) x 95
Fmin – najnižja ponudbena vrednost ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
ﬁ – ponudbena vrednost i-tega ponudnika, ki je imel pravilno ponudbo
2. Rok dobave – utež 5%
Število točk za posameznega ponudnika
po tem merilu se izračuna:
– zaključek dobav 12 tednov po podpisu
pogodbe – 0 točk,
– zaključek dobav 11 tednov po podpisu
pogodbe – 2 točki,
– zaključek dobav 10 tednov po podpisu
– 4 točke,
– zaključek dobav 9 tednov ali manj po
podpisu pogodbe – 5 točk.
Končno število točk za posameznega
ponudnika po tem merilu se izračuna po
naslednji formuli
Ri = (ri/Rmax) x 5
ri- število točk i-tega ponudnika
R-max- število točk najboljšega ponudnika
Ponudnik, ki zbere največje število točk
po obeh merilih je najugodnejši. V primeru
enakega števila točk, je ugodnejši ponudnik,
ki je ponudil nižjo ceno.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 26. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu
zneska 5.000 SIT na transakcijski račun št.
02923-0019346887, odprt pri NLB d.d., sklic
na številko 340100-P-797, ali na glavni blagajni Holdinga Slovenskih železnic, d.o.o.,
Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, soba 115,
kjer tudi dobijo potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 26. 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 dni od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
ob 11. uri; v prostorih Holdinga Slovenskih
železnic d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, steklena dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Stran

3130 /

Št.

43 / 29. 4. 2005

Ob-11726/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, kontaktna oseba: Sonja Kosič, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
tel. 05/711-02-60, faks 05/711-02-68, elektronska pošta: sonja.kosic@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 Antona
Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova 25b,
6250 Ilirska Bistrica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudniki lahko predložijo ponudbo tudi
samo za posamezen artikel znotraj posameznega sklopa.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
23,770.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 3,400.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 5,700.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 700.000
SIT,
4. jajca – 100.000 SIT,
5. olja in izdelki – 500.000 SIT,
6. sveža zelenjava in sadje 3,000.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 870.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 2,900.000
SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
750.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 900.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 3,950.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,000.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 3. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
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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 – 80 točk,
2. lastna proizvodnja – 5 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2005, vsak
delovni dan od 10. do 12. ure v tajništvu
naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01238-6030653312, 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: 23. 5. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Antona
Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova 25b,
6250 Ilirska Bistrica.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 5. 2005 ob 10. uri; javno odpiranje
ponudb bo v prostorih naročnika Osnovna
šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Rozmanova 25b, 6250 Ilirska Bistrica.
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: 22. 4. 2005.
Osnovna šola Antona Žnideršiča
Ilirska Bistrica
Št. 245/05
Ob-11727/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64, elektronska
pošta: javna.naroc3@kclj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Klinični center Ljubljana – Ko-

mercialni sektor, tajništvo Komercialnega
sektorja, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
2. nadstropje, Slovenija, tel. 01/522-11-25,
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.
01/522-11-25, faks 01/522-12-54.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup splošnih prehrambenih izdelkov
– ponudbe se lahko oddajajo za vse sklope
ali po posameznih sklopih – 47 sklopov.
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:
15.80.00.00-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.80.00.00-6.
2) Kratek opis: splošni prehrambeni izdelki – 47 sklopov.
3) Obseg ali količina: vrsta in okvirne letne količine izdelkov po posameznih sklopih
so razvidne 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: nakup
splošnih prehrambenih izdelkov – ponudbe
se lahko oddajo za vse sklope ali po posameznih sklopih – 47 sklopov; vrste izdelkov
in okvirne letne količine po posameznih sklopih so razvidne v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe v
višini 1% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo:
90 dni po izstavitvi računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa, navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti, navedene v Obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti, navedene v Obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 6. 2005.
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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: 3. 6. 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: 153 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: 3. 6. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1525 Ljubljana
– seminar 2, prva klet.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delavnik med 10. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka 1.3) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Klinični center 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: 22. 4. 2005.
Osnovna šola Vuzenica

Št. 52/2005
Ob-11807/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Vuzenica, kontaktni osebi:
Marija Herman in Tamara Zupančič, Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica, Slovenija, tel.
02/879-12-30, faks 02/879-12-31, elektronska
pošta: tamara.zupancic@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil
po sklopih živil (možnost oddaje tudi samo
posameznega živila znotraj sklopa za potrebe naročnika.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Vuzenica,
Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica.
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
18,295.000 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 2,200.000
SIT,
2. meso in mesni izdelki – 5,900.000
SIT,
3. ribe in konzervirane ribe – 290.000
SIT,
4. jajca – 115.000 SIT,
5. olja in izdelki – 370.000 SIT,

6. sveža zelenjava in sadje – 2,000.000
SIT,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje – 370.000 SIT,
8. sadni sokovi in sirupi – 550.000 SIT,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
1,200.000 SIT,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – 200.000
SIT,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – 3,600.000 SIT,
12. ostalo prehrambeno blago –
1,500.000 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: minimalni rok plačila je 30 dni.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
za sklop živil:
1. cena – 80 točk,
2. lastna proizvodnja – 5 točk,
3. plačilni rok – 10 točk,
4. dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 5 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2005, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure v tajništvu naročnika.
Cena: 18.000 SIT – v ceno je že vključen
20% DDV.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01341-6030687162 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: 23. 5. 2005 do 9. ure
na naslov naročnika: Osnovna šola Vuzenica, Mladinska ulica 3, 2367 Vuzenica.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2005.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: na javnem odpiranju ponudb so lahko prisotni vsi
predstavniki ponudnikov, ki se bodo izkazali
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 23. 5. 2005 ob 10. uri; javno odpiranje
ponudb se bo vršilo v prostorih naročnika
Osnovna šola Vuzenica, Mladinska ulica 3,
2367 Vuzenica.
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Ob-11833/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana, kontaktna oseba: Vladimir Peruničič, direktor,
Stegne 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-24-02, faks 01/513-25-50, elektronska pošta: viba.ﬁlm@siol.net, internetni naslov: www.vibaﬁlm.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: izvedba nadgradenj in vgradenj v sistemu
za avdio postprodukcijo:
– načrtovanje sestave in izdelave, dobavo, montažo ter obratovalne nastavitve,
– nadgradnje sistema za avdio postprodukcijo, skupaj z A/V signalnimi kabli, montažo, medsebojnimi povezavami, organizacijo meritev in obratovalnimi nastavitvami, ki omogočajo uporabo,
kot tudi z zagonom sistema, uvajanjem
osebja in servisnimi obveznostmi na licu
mesta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Filmski studio Viba ﬁlm
Ljubljana, Stegne 5, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nadgradnja obstoječega celovitega sistema.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 18. 4. 2005, konec 1. 8.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
v roku 30 dni od končnega zapisniškega
prevzema sistema.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
1. registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem organu (sodna evidenca),
2. potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
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je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno
(sodna evidenca),
3. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (kazenska evidenca).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON - 1/P za
gospodarske družbe ali podatki iz bilance
uspeha in bilance stanja za zadnje poslovno
leto, ki jih potrdi pristojni DURS ter potrdilo
banke, ki vodi ponudnikov žiro račun, da
le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: integratorji avdio in video postprodukcijske opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena ponudbe,
2. tehnične značilnosti in zmogljivosti,
3. dokazila o usposobljenosti,
4. dokazila o referencah,
5. poprodajne aktivnosti.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se dvigne s predložitvijo potrdila o
plačilu na podračun naročnika pri Upravi RS
za javna plačila št.: 01100-6030354621.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski, angleški.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 8. 2005
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: 31. 5. 2005
ob 12.15, Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana,
Stegne 5, 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: 21. 4. 2005.
Filmski studio Viba ﬁlm Ljubljana
Ob-11836/05
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 naro-
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čila, 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.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 93/2005-ODP.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup:
A) gasilskega vozila PV1,
B) opreme za gasilsko vozilo GVC
16/25,
C) opreme za gasilsko vozilo GV 2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: A+B+C Izobraževalni
center za zaščito in reševanje RS, Ig.
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:
A) gasilskega vozila PV1 – 1 kos,
B) opreme za gasilsko vozilo GVC 16/25
– po seznamu iz razpisne dokumentacije,
C) opreme za gasilsko vozilo GV 2 – po
seznamu iz razpisne dokumentacije.
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:
Ponudnik mora v primeru:
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT, predložiti
garancijo za resnost ponudbe v višini 5%
od skupne vrednosti ponudbe brez DDV,
veljavno do 30. 9. 2005,
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT in rok dobave
daljši od 30 dni, predložiti izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izbrani ponudnik bo
moral priložiti naročniku v 10 dneh po sklenitvi pogodbe garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5% od skupne vrednosti pogodbe brez DDV, veljavno še
30 dni po predvidenem roku dobave,
– če je skupna vrednost ponudbe brez
DDV večja od 30,000.000 SIT, predložiti
izjavo banke o izdaji bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku in izbrani ponudnik bo moral priložiti naročniku ob predaji blaga garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5%
od skupne vrednosti pogodbe brez DDV,

veljavno še 30 dni po izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po uradnem prejemu računa
na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ni potrebno.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo:
– za pravne osebe (gospodarske družbe) – fotokopija izpiska iz sodnega registra
podjetja ali druge ustrezne evidence
– za ﬁzične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) overjeno potrdilo, da so
vpisani v vpisnik samostojnih podjetnikov
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 z 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 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
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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
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, sklop B,
sklop C:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. vrednost ponudbe – 80 točk,
2. dobavni rok – 20 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-08-136/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 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 93/2005-ODP) na transakcijski račun
št. 01100-6370191114. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je treba 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 pošiljanja razpisne dokumentacije po elektronski pošti se ne zahteva
plačilo 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

IV. ribe zamrznjene,
V. perutnina in perutninski izdelki,
VI. zamrznjeni izdelki,
VII. kruh in pekovski izdelki,
VIII. pecivo,
IX. jajca,
X. jušne zakuhe in testenine,
XI. sveže sadje in zelenjava,
XII. zamrznjena zelenjava in sadje,
XIII. sadni sirupi in sokovi,
XIV. konzervirana živila,
XV. čaji,
XV. 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
obrazce;
– potrdilo DURSA o rednem plačevanju
davkov.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– da lahko zagotovi dnevno dobavo ponujenega blaga I. kvalitete po dnevnih navodilih naročnika;
– da bo dobavljal blago v skladišče
naročnika;
– da bo ponudil vsaj količine blaga iz
predračuna naročnika;
– da bo odzivni čas dobavitelja največ
en delavni 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;
– da ima ustrezno tehnično opremo vozil
za prevoz hrane.
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 – 15 točk,
3. boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 10 točk,

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 30. 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: 31. 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: 25. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-11838/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Bled, kontaktna oseba: Barbara Falle,
Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled, Slovenija,
tel. 04/576-54-70, faks 04/576-54-71, elektronska pošta: Vrtec.bled@g-kabel.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven, oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava prehrambenih artiklov po posameznih sklopih za potrebe kuhinje:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. trdi in poltrdi siri – rezani ali ribani,
III. meso in mesni izdelki,
IV. ribe zamrznjene,
V. perutnina in perutninski izdelki,
VI. zamrznjeni izdelki,
VII. kruh in pekovski izdelki,
VIII. pecivo,
IX. jajca,
X. jušne zakuhe in testenine,
XI. sveže sadje in zelenjava,
XII. zamrznjena zelenjava in sadje,
XIII. sadni sirupi in sokovi,
XIV. konzervirana živila,
XV. čaji,
XV. osnovna živila in dodatki jedem.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Bled, Trubarjeva
cesta 7, 4260 Bled in enote: Enota Bled,
Trubarjeva cesta 7, 4260 Bled, Enota Gorje,
Zg. Gorje 44, 4247 Zg. Gorje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. mleko in mlečni izdelki,
II. trdi in poltrdi siri – rezani ali ribani,
III. meso in mesni izdelki,
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4. dodatne ugodnosti – 10 točk,
5. reference – 5 točk,
6. odzivni čas – 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 27. 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. 01203-6030633493 pri Upravi
za javna plačila, s pripisom za namen: razpisna dokumentacija.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: odpiranje
ponudb bo v torek, dne 31. 5. 2005 ob 11.
uri; Vrtec Bled, Trubarjeva cesta 7, 4260
Bled.
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: 22. 4. 2005.
Vrtec Bled
Ob-11839/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije,
kontaktna oseba: Veronika Bajrič, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/472-40-54, faks +386/1/472-57-91,
elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija,
Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta:
jr@mnz.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/472-40-54,
faks ++386/1/472-57-91, elektronska pošta: jr@mnz.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika
Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve,
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501
Ljubljana, Slovenija.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javni razpis za dobavo
baterijskih vložkov in akumulatorjev, Št. 430-17/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega razpisa je dobava baterijskih vložkov in akumulatorjev, izdela-
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va akumulatorskih sklopov ter testiranje
in osveževanje akumulatorjev z izpisom
poročila.
Podrobnejši opis predmetnega javnega
razpisa je naveden v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave je: Ministrstvo
za notranje zadeve – Policija, Vodovodna
93A, Ljubljana in policijske uprave na območju Republike Slovenije.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31400000 – 0.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: količine
so okvirne za potrebe naročnika v dvoletnem obdobju, v skupni ocenjeni vrednosti
30,000.000 SIT brez DDV. Dobave so sukcesivne, podrobnejši opis in količina sta podana v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi, oziroma
izvedeni storitvi.
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 in
potrdilo banke o stanju na transakcijskem
računu), potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke prispevke in druge obvezne dajatve.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo Ministrstva za okolje
in prostor o vpisu v evidenco dobaviteljev
baterij in akumulatorjev.
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: 430-17/2005.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2005.
Cena: 4.000 SIT.
Pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom,
številka računa: 01100-6370171132, sklicna
številka: 28 17116-2401002-43001705, 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 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: 30. 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: 31. 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: 25. 4. 2005.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-11840/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju, kontaktna oseba: Eva Pušnik, Šolska ulica 6,
2344 Lovrenc na Pohorju, Slovenija, tel.
02/63-000-22, faks 02/63-000-27, elektronska pošta: Eva.pusnik@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.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Osnovna šola Lovrenc
na Pohorju.
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II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: kruh, pekovski izdelki, slaščice;
2. sklop: žita, mlevski izdelki;
3. sklop: mleko in mlečni izdelki;
4. sklop: meso in mesni izdelki,jajca;
5. sklop: sadje in zelenjava;
6. sklop: zamrznjena, konzervirana zelenjava, sadje in ribe;
7. sklop: sadni sokovi, sirupi;
8. sklop: zamrznjeni izdelki iz testa;
9. sklop: ostali prehrambeni artikli.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
31. 8. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila, 30 dni od opravljene dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: navodila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: navodila v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: navodila v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
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 17. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: v roku 8 dni od
dviga razpisne dokumentacije na račun
01367-6030666682.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 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.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo predložili pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 8. uri; OŠ Lovrenc na Pohorju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2005.
Osnovna šola Lovrenc na Pohorju

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Psihiatrična bolnišnica Begunje

Ob-11851/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Psihiatrična bolnišnica Begunje, kontaktna
oseba: Franc Debeljak, Begunje 55, 4275
Begunje na Gorenjskem, Slovenija, tel.
04/533-33-15, faks: 04/533-52-98, elektronska pošta: franc.debeljak@pb-begunje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/05-KO.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava lahkega kurilnega
olja EL.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isto kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 240.000
SIT. - dinamika in obseg sukcesivnih dobav
razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od podpisa pogodbe
predvidoma 15. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: predložitev podpisanih menic ob podpisu pogodbe v višini 5 % pogodbene vrednosti
kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
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: 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: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: naročnik bo oddal
naročilo ponudniku, ki bo ponudil najvišji popust izražen v % na uradno objavljeno ceno
lahkega kurilnega olja EL brez DDV. Popust
mora veljati celotno pogodbeno obdobje.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno dokumentacijo je možno dobiti na
naslovu naročnika od dneva te objave do
27. 5. 2005.
Cena: 12.000 SIT ( vključuje DDV). Znesek je potrebno nakazati na podračun pri
UJP Urad Kranj, št. 01100-6030278767.
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu
in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: člani komisije naročnika,
zakoniti zastopniki ponudnikov oziroma osebe s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 12. uri v sejni sobi naročnika (v 1. nadstropju).
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Ob-11865/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica, kontaktna oseba: Suzana Dolar, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj
Gradec, Slovenija, tel. 02/88-23-400, faks
02/88-23-411, elektronska pošta: Suzana.
dolar@sb-sg.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: 3/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
medicinski pripomočki.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope; ali za posamezen izdelek.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: medicinski pripomočki po naslednjih sklopih:
farmacevtske kemikalije, razkužila in mila,
šivalni material, material za endoskopsko
kirurgijo in mehanski šiv, osteosintetski material, material za stomo, material za sterilizacijo, enteralna prehrana in sistemi za
hranjenje, cevi, epruvete steklene in PVC,
hemokulture, mikrokivete, perilo in sterilna
pregrinjala, vrečke, pribor za anestezijo, rezila in skalpeli, stekla, seti, specialni kirurški
material, ostali medicinsko potrošni material,
katetri, endoproteze, embalaža, transfuzija.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005 in/ali konec
30. 6. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ﬁnančno zavarovanje za resnost ponudbe in
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
menica »brez protesta« v višini 1,000.000
SIT; nad vrednostjo ponudbe 30,000.000
SIT pa bančna garancija v višini 1,000.000
SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo v
60 dneh od datuma prevzema blaga.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42. člen, prvi odstavek,
točke: 1., 2. in 3. Pod točko 2. mora ponudnik predložiti potrdilo o vpisu v register
dobaviteljev medicinskih pripomočkov-promet z medicinskimi pripomočki na debelo
ter četrti odstavek, točki: 1. in 2.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1:
42.a člen, prvi odstavek, točka 1.: BON-1/P;
za tuje ponudnike pa izvlečki iz revidiranih
letnih bilanc.
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
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III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ZJN-1-UPB1: 42.a člen, drugi
odstavek, točka 2.: g).
Podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 36/2005 Ob-9612/05 z dne
8. 4. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Najnižja končna ponudbena cena posameznega sklopa ali izdelka ob izpolnjevanju
tehničnih in kakovostnih zahtev iz razpisne
dokumentacije.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT (z DDV).
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961. Potrdilo o plačilu pošljite po faksu 02/88-23-411, s pripisom točnega naslova in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti ali tudi
elektronsko (pripišite e-naslov).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 5. 2005 do 11.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2005
ob 12. uri; Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, uprava – sejna soba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-11866/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica Golnik-Kopa, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, tel. 04/25-69-441, faks 04/25-69-442,
elektronska pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: dobava pisarniškega materiala po sklopih.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: 3 JN/2005 – pisarniški
material.
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II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava pisarniškega materiala po sklopih:
– sklop 1 – pisarniški material,
– sklop 2 – trakovi, tonerji, črnila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče potrošnega
materiala Kopa Golnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 22. 4. 2005 in/ali konec
predvidoma do 1. 6. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila
ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60-dnevni
plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti,
dovoljenje upravnega organa za opravljanje
dejavnosti, nekaznovanje in ostale zahteve,
ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,
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 v zadnjih 2 letih pred
oddajo ponudbe, prospektni material.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ceno,
2. plačilne pogoje.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 5. 2005 do
12. ure.
Cena: brezplačno.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 12. uri; naveden v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Bolnišnica Golnik-Kopa
Ob-11867/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Bolnišnica Golnik-Kopa, kontaktna oseba: Roman Potočnik, Golnik 36, 4204 Golnik, Slovenija, tel. 04/25-69-441, faks 04/25-69-442,
elektronska pošta: roman.potocnik@klinika-golnik.si, internetni naslov: www.klinika-golnik.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: sukcesivna dobava čistil po sklopih.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4 JN/2005 – čistila.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava čistil po sklopih:
1. pripomočki za čiščenje in detergenti,
2. papirna galanterija ter pripomočki za
higieno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: skladišče potrošnega
materiala Kopa Golnik.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po speciﬁkaciji iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 22. 4. 2005 in/ali konec
predvidoma do 1. 6. 2005.
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: 60-dnevni
plačilni rok.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: registracija dejavnosti,
dovoljenje upravnega organa za opravljanje
dejavnosti, nekaznovanje in ostale zahteve,
ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: potrdilo o registraciji, potrdilo za upravljanje dejavnosti, potrdilo o nekaznovanju,
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 v zadnjih 2 letih pred
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Št.

oddajo ponudbe, natančnejši opis in prospektni material ponujene opreme.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. plačilne pogoje.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 12. 5. 2005 do
12. ure.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija naročnika in vsi
ponudniki oziroma njihovi pooblaščenci.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 14. uri; naveden v razpisni dokumentaciji.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Bolnišnica Golnik-Kopa

teta, Inštitut za patološko ﬁziologijo, kontaktna oseba, doc. dr. Marko Kreft, Inštitut
za patološko ﬁziologijo, Zaloška 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/543-70-81,
faks +386/1/543-70-21, elektronska pošta:
marko.kreft@mf.uni-lj.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oprema za večkanalno mikroskopsko dinamično slikanje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko
ﬁziologijo, Zaloška 4, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece 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: plačilo
v dveh delih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. veljavni izpis iz sodne ali druge ustrezne evidence, iz katere je razvidno, da je
ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
2. dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da ni v
kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ter potrdilo Ministrstva za pravosodje RS,
da ponudnik ni bil zaradi takega kaznivega
dejanja pravnomočno obsojen;
4. izpis iz sodne ali druge enakovredne
evidence, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; Izpis ne sme biti
starejši več kot 60 dni na dan oddaje ponudbe na razpis;
5. potrdili, da ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi, zapadle
do dneva dviga potrdila, ki ga izdajata pristojni: a) davčni urad in b) carinska uprava;
potrdili ne smeta biti starejši več kot 30 dni
na dan oddaje ponudbe na razpis;
6. lastna pisna izjava ponudnika, da
sprejema pogoje v razpisni dokumentaciji
za izvedbo javnega naročila.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. BON 2 ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON-2);
dokumenti ne smejo biti starejši več kot
30 dni na dan oddaje ponudbe na razpis.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. lastna pisna izjava ponudnika, da nudi
plačilo v dveh delih;

Št. 90/05
Ob-11879/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Center za kulturo, šport in prireditve Izola, kontaktna oseba: Vojko Vojvoda, Kraška ulica
1, 6310 Izola, Slovenija, tel. 05/640-35-41,
faks 05/640-35-39, elektronska pošta: Sport.
izola@siol.net, internetni naslov: http://www.
izola.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Izola, kontaktna
oseba: Janez Nučič, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, Slovenija, tel. 05/660-02-00,
041/697-915, faks 05/660-02-10, elektronska pošta: janez.nucic@izola.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: najem.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila je izbira najugodnejšega ponudnika za poslovni najem
objekta večnamensko športno igrišče v
Jagodju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: poslovni najem za objekt večnamensko športno
igrišče v Jagodju pri Izoli, ki obsega vso infrastrukturo spodnjega in zgornjega ustroja
igralne in parkirne površine in opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 3,500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
– poslovni najem za obdobje 10 let,

– plačilo mesečnega obroka najemnine
v roku 30 dni od prejema računa,
– mesečni obroki so ves čas trajanja najema enaki.
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 s pogoji iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpis iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– BON-1/P,
– potrdilo poslovnih bank o plačilni sposobnosti,
– potrdilo DURS-a o poravnanih davkih
in prispevkih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izjava ponudnika o usposobljenosti za
izvedbo posla,
– bančna garancija za dobro izvedbo posla.
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: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije na TRR št.
01240-6030722569 UJP Koper.
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: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 24. 5. 2005
ob 11. uri; Center za kulturo, šport in prireditve, Kraška ulica 1, Izola.
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: 31. 5. 2004.
Center za kulturo, šport
in prireditve Izola
Št. 091-3-3/05
Ob-11895/05
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) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko
ﬁziologijo, kontaktna oseba: prof. dr. Robert Zorec, Inštitut za patološko ﬁziologijo,
Zaloška 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/543-70-80, faks, +386/1/543-70-21,
elektronska pošta: Robert.zorec@mf.uni-lj.
si; Univerza v Ljubljani, Medicinska fakul-
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2. lastna pisna izjava ponudnika, da lastnosti ponujene opreme v celoti ustrezajo
zahtevanim lastnostim, ki so opredeljene v
razpisni dokumentaciji;
3. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja brezplačno šolanje naročnikovega
strokovnega kadra za odkrivanje napak
in odpravljanje napak pri delu s ponujeno
opremo;
4. lastna pisna izjava ponudnika, da zagotavlja za ponujeno opremo – laserje najmanj 12-mesečni garancijski rok, za vso
ostalo opremo pa najmanj 24-mesečni garancijski rok;
5. lastna pisna izjava ponudnika, da bo
ponujeno opremo dobavil najkasneje v 3
mesecih po podpisu pogodbe;
6. lastna pisna izjava ponudnika, da je
ponujena oprema kompatibilna z obstoječo
opremo naročnika.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
1. cena,
2. kvaliteta.
V vrstnem redu od najpomembenjšega
do najmanj pomembnega.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do 7.30.
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: 28. 10. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 8. uri; Univerza v Ljubljani, Medicinska
fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisno dokumentacijo dobijo ponudniki po predhodni
pismeni najavi na naslovu naročnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta

Gradnje
Št. 75/2005

Ob-11804/05
Popravek

V javnem razpisu za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku za »izvedbo
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del z
dobavo, vgradnjo in priklopom opreme za
prenovo Osnovne šole Ob Dravinji«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 30-31 z
dne 25. 3. 2005, Ob-8263/05 se spremenijo
točke tako, da se glasijo:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 3. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: datum prejema:
3. 5. 2005 do 10. ure; Občina Slovenske
Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj odpiranja:
3. 5. 2005 ob 13. uri; Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice.
Občina Slovenske Konjice
Št. 410-05/2005-3

Ob-11834/05

Popravek
V zvezi z javnim naročilom Občine Starše
št. 410-05/200-3 za gradnjo večnamenske
telovadnice za OŠ Starše (1200 m2), dozidavo OŠ – novogradnja (725 m2) in adaptacijo
OŠ (290 m2), ki je bilo objavljeno v Ur. l. RS,
št. 30-31/2005, 25. 3. 2005 pod št. Ob-8246/05, se spremeni naslednja točka:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2005 do 12.
ure.
Smiselno se premakneta za sedem dni
tudi roka za dajanje pojasnil k razpisni dokumentaciji in čas odpiranja ponudb (11. 5.
2005 ob 14. uri).
Občina Starše
Ob-11359/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šentjernej, kontaktna oseba: Hrovat
Janez, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej,
Slovenija, tel. 07/393-35-78, faks 07/393-35-77, elektronska pošta: janez.h@sentjernej.si, internetni naslov: www.sentjernej.
si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova vodovoda Vratno.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Vratno pri Šentjerneju.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova vodovoda v dolžini 1.715 m s hišnimi
priključki.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: rok izvedbe 2 meseca po podpisu
pogodbe.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija v višini 10% ocenjene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz proračuna
Občine Šentjernej za leto 2005. Način plačevanja je opisan 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 po-

trebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma bilanco stanja.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika za zadnja tri leta.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: seznam opreme, potrebne za
izvedbo del, seznam kadrov, predlaganih
za vodenje in izvajanje, vsaj tri potrjene
reference iz podobnih del v zadnjih petih letih.
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. 5. 2005, cena:
15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na EZR pri BS
01319-0100015314 s pripisom »za razpisno
dokumentacijo Vratno«.
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: 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: 30. 5. 2005
ob 11. uri, Občina Šentjernej, Trubarjeva
c. 5, 8310 Šentjernej.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Občina Šentjernej
Ob-11360/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunalno podjetje Velenje d.o.o., kontaktna
oseba: Stanka Špegelj, Koroška cesta 37b,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/896-11-64,
faks 03/896-11-27, elektronska pošta: stanka.spegelj@kp-velenje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimikoli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: R-08/05-V.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja vodovoda Turnšek v KS Paka
pri Velenju.
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II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Paka pri Velenju.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 50.502.502-6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja vodovoda Turnšek v KS Paka pri Velenju.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: 1. 7. 2005 – 1. 11. 2005.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005, konec 1. 11.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe v
višini 1% razpisane vrednosti del, veljavno
za čas veljavnosti ponudbe;
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravne ali ﬁzične osebe,
ki so registrirane in imajo vsa dovoljenja
za dejavnost, ki je predmet tega javnega
razpisa.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da zaradi storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ni bil pravnomočno
obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– da ima poravnane davke, prispevke
in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež ali da ima ponudnik, ki ima sedež v
tujini poravnane v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki jih mora poravnati v Republiki
Sloveniji;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in je tako dovoljenje zahtevano
s posebnim predpisom;
– da je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– vsaj tri reference izvedenih del v zadnjih 5 letih, ki se nanašajo na gradnjo vodovodnega omrežja v višini nad 60,000.000
SIT
– seznam strokovnjakov ponudnika, ki
bodo sodelovali pri izvedbi del in njihove
reference.
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: R-08/05-V.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:

posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in navedbo nosilca posla. 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: registracija pri pristojnem sodišču ali drugem organu, ponudnik
ni v kazenskem postopku v zvezi s svojim
poslovanjem ali zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen, ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, ponudnik razpolaga s ustreznimi
kadri in opremo, poravnani davki, ponudnik
je ﬁnančno in poslovno sposoben.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list; potrdilo pristojnega sodišča, da
proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek; potrdilo Ministrstva za pravosodje,
da ponudniku ni bila v zadnjih petih letih
pred objavo naročila izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, povezano z njegovim poslovanjem, ali izdana pravnomočna
sodba ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila; Dokazila ne
smejo biti starejša od 120 dni od roka za
oddajo ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo DURS
o poravnanih davkih; BON 1 ali BON 2 ali
izjava banke o prometu na transakcijskem
računu v preteklem in tekočem letu in izjavo
banke, da račun ponudnika v preteklih 6
mesecih ni bil blokiran. Dokazila ne smejo
biti starejša od 120 dni od roka za oddajo
ponudbe (razen za BON 1).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: spisek kadrov; spisek opreme.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2005.
Razpisna dokumentacija je na razpolago
zainteresiranim ponudnikom na spletni strani naročnika: www.lenart.si, rubrika: »Aktualne vsebine«; »Razpisi in javni razpisi«:
»Dograditev mrliške vežice v Voličini«.
V.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 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. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno, pripombe na postopek odpiranja lahko
posreduje predstavnik ponudnika s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2005
ob 10. uri; Občina Lenart, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart, sejna soba št. 28/II.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo izključno
na www.lenart.si do vključno 1. 6. 2005.
Izključno na tem naslovu bodo tudi v času
javnega razpisa posredovana morebitna

pridobiti ju je mogoče do: 20. 5. 2005, cena:
16.000+DDV SIT.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo na TR Komunalnega podjetja Velenje d.o.o., št. 02426-0012997176, sklic na
št. 105-810/TV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 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 15. 8. 2005
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 12. uri, Komunalno podjetje Velenje
d.o.o, Koroška cesta 37b, Velenje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Ob-11546/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Lenart, kontaktne osebe: Srečko
Aleksander Padovnik (za javni razpis) ter
Silvo Slaček in Karl Vogrinčič (za tehnična vprašanja), Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel.
02/729-13-10, faks 02/720-73-52, elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35103-53/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dograditev mrliške vežice v Voličini.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Občina Lenart, KS Voličina.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 501,1.
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: konec 15. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti
250.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 60 dni od
situacije, zadnjih 20% vrednosti po uspešnem zaključnem tehničnem pregledu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: v primeru predložitve
skupne ponudbe se zahteva predložitev
pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki
mora natančno opredeljevati odgovornost

Stran

Stran

3140 /

Št.

43 / 29. 4. 2005

dopolnila, popravki, pojasnila razisne dokumentacije in druge informacije o javnem
naročilu. Morebitna vprašanja lahko zainteresirani ponudniki posredujejo naročniku
tudi na e-naslov: obcina@lenart.si.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2005.
Občina Lenart
Ob-11547/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Celjske lekarne javni zavod, kontaktna oseba: Karmen Vrbovšek, Miklošičeva ulica 1,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-02-26,
faks 03/425-02-25, elektronska pošta: karmen.vrbovsek@ce-lekarne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: RC Plan M d.o.o., kontaktna
oseba: Mitja Pangeršič, univ. dipl. inž. grad.,
Ulica XIV. divizije 14, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/426-18-12, faks 03/426-18-15.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: sprememba namembnosti trgovskega lokala v lekarno. Preureditev zajema
gradbena in obrtniška dela ter strojne in
elektroinštalacije, z vsemi znanimi in neznanimi deli po načelu »ključ v roke«.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šentjur, Ulica Leona
Dobrotinška 3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev trgovskega lokala v lekarno. Preureditev zajema gradbena in obrtniška dela ter
strojne in elektroinštalacije, z vsemi znanimi
in neznanimi deli po načelu »ključ v roke«.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece in/ali 90 dni od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 2%
ponudbene vrednosti.
2. 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.
3. 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
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in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini
2% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: kupnino
bo naročnik plačeval po izstavitvi začasnih
mesečnih situacij na osnovi dejansko izvršenih del, kontroliranih in potrjenih s strani
nadzornega organa naročnika, do največ
maksimalno 80% 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. Ostalih 20% pogodbenega zneska pa bo naročnik plačal po
pridobitvi uporabnega dovoljenja, in sicer v
60 dneh od dneva izstavitve računa, ki ga izvajalec izstavi v zakonskem roku po uspešno opravljeni končni primopredaji predmeta
pogodbe ter podpisu končnega primopredajnega zapisnika s stani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank.
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 mora skupina ponudnikov (samo
če bo izbrana) 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:
– iz ponudnikove 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 – izjava.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti registriran za razpisano dejavnost – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, samostojni podjetniki
predložijo priglasitveni list DURS z izjavo, da
od izdaje dokumenta ni bilo sprememb;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za razpisano dejavnost, če ga glede
na veljavno zakonodajo in način opravljanja
dejavnosti potrebuje – odločba, da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti;
– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem oziroma zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil obsojen – potrdilo
Ministrstva za pravosodje;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
ali drugem postopku, katerega namen ali
posledica je prenehanje poslovanja; ponudnika ne vodi izredna uprava; zoper ponudnika ni uveden postopek, podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež – potrdilo pristojnega sodišča.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti javno naročilo
– obrazec BON 1/P;
– ponudnik ne sme imeti v zadnjih šestih
mesecih blokiranega računa – potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt TRR;
– ponudnik mora izkazati pravočasno
poravnavanje svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, proizvajalcev in kooperantov

– 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;
– ponudnik mora izkazati zanesljivost pri
poslovanju, in sicer zoper njega v letih 2001,
2002, 2003, 2004 in 2005 ni uveljavljenih
nobenih jamstev ali pravd, ki bi kazale na
nezanesljivost poslovanja s področja predmeta javnega naročila – izjava.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi pogoji
ter imeti ustrezna pooblastila, 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 – izjava;
– ponudnik mora imeti najmanj 5 potrjenih referenc, da je v letih 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 in 2005 izvedel enaka ali podobna dela v vrednosti najmanj 35,000.000
SIT. Kot enaka ali podobna dela se štejejo tista dela, ki obsegajo najmanj ista gradbena
in obrtniška dela, strojno in elektroinštalacijska dela ter ostala dela kot predmetno javno
naročilo (medsebojna razmerja gradbenih
in obrtniških, strojno in elektroinštalacijskih
ter ostalih del niso bistvena za presojo reference). Ponudnik mora seznamu referenc
priložiti original pisnega potrdila navedenih
naročnikov;
– ponudnik mora za odgovornega vodjo
del predložiti najmanj 2 referenci o vodenju
izgradnje objektov, ki obsega najmanj ista
gradbena in obrtniška dela, strojno in elektroinštalacijska dela ter ostala dela kot predmetno javno naročilo (medsebojna razmerja
gradbenih in obrtniških, strojno in elektroinštalacijskih ter ostalih del niso bistvena
za presojo reference), v vrednosti najmanj
35,000.000 SIT v letih 2000, 2001, 2002,
2003 in 2004 – potrdilo na obrazcu;
– ponudnik mora biti strokovno, kadrovsko in tehnično sposoben izvesti celoten
obseg del ter mora imeti proste kapacitete,
kar izkaže z:
a) opisom tehnične opremljenosti ponudnika (izdela ponudnik) – obrazec;
b) popisom tipične opreme, predvidene
za izvedbo posla (izdela ponudnik) – obrazec;
c) navedbo kvaliﬁkacij vodstvenega in
tehničnega osebja, predvidenega za izvedbo javnega naročila – obrazec;
d) strukturo delovne sile, ki bo angažirana pri delih iz ponudbe – obrazec;
– ponudnik mora zagotoviti, da je v celoti seznanjen z lokacijo in pogoji, kjer se bo
predmet javnega naročila izvajal, ter da si je
predmet javnega naročila in lokacijo ogledal
in se seznanil z njegovim stanjem – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo v primeru poškodbe na objektu, napravah in zunanji okolici, ki niso predmet javnega naročila, vzpostavil prejšnje stanje na lastne
stroške – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo razpisana dela končal v roku 90 dni od oddaje
naročila – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da ponujena
oprema in inštalacije ustrezajo predpisom
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varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike
Slovenije in EU – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da zagotavlja najmanj 5-letno garancijo za vsa razpisana dela ter vgrajeno opremo in da v tem
roku naročnik ne bo imel nobenih dodatnih
stroškov z odpravo napak – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo predložil načrt delovišča, terminski plan izvedbe
in plan predvidenih plačil za izvedbo predmeta javnega naročila, po izvedenih delih
pa izdelane PID projekte in pridobil uporabno dovoljenje, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ustrezne javne
listine z veljavnostjo v Republiki Sloveniji ter
garancijske liste – izjava;
– ponudnik mora zagotoviti službo, ki se
bo na poziv naročnika v roku 24 ur odzvala
in v najkrajšem možnem času odpravila napake in pomanjkljivosti – izjava.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov 1 (Ur. l.
RS, št. 110/02 in 47/04) in drugi predpisi ter
standardi in normativi, veljavni za predmet
javnega naročila v RS in EU.
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 18. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT. Valuta: pred dvigom
razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo znesek nakazati na transakcijski račun naročnika Celjske lekarne javni zavod, Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje, št.
01211-6030274395 (ID za DDV št. naročnika: SI96612401; pred dvigom dokumentacije, ponudniki naj sporočijo svoje podatke za
izstavitev računa).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2005 do 11. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: vsi pooblaščeni predstavniki ponudnikov, s sklepom določeni predstavniki komisije in pravnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 18. 5. 2005
ob 13. uri; Celje, Miklošičeva ulica 1, v prostorih uprave zavoda Celjskih lekarn II. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Celjske lekarne javni zavod

podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da
ni bil uveden katerikoli postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane;
– da je ekonomsko in ﬁnančno sposoben;
– da je primerno tehnično in strokovno
usposobljen in razpolago z osnovno potrebno mehanizacijo;
– da je sposoben izvesti naročilo in ima
proste kapacitete.
II.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma odpiranja ponudb in ga izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen; potrdilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in ga
izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja ponudb in ga izda
Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma
so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od datuma
odpiranja ponudb in ga izda Ministrstvo za
pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– bilanca uspeha in bilanca stanja za leto
2003 in 2004 (bilance morajo biti revidirane
v primeru, če je samostojni ponudnik oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj kot
2 leti, naj predloži zahtevano dokumentacijo
za obdobje poslovanja;
– potrdilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja ponudb
in ga izda Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam izvajanja podobnih del v preteklosti, za preteklo obdobje 3 let s podpisanimi in žigosanimi referenčnimi potrdili;

Ob-11548/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Mislinja, kontaktna oseba: Drago Po-

gorevc, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, tel. 02/88-57-342, faks 02/88-57-340,
elektronska pošta: Obcina@mislinja.si, internetni naslov: http://www.mislinja.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: posodobitev cest v letu
2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba posodobitve cest (gradbena in
asfalterska dela) v letu 2005.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: območje Občine Mislinja.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop: A
2) Kratek opis: posodobitev ceste (gradbena in asfalterska dela).
3) Obseg ali količina: v skupni dolžini
1,4 km.
Sklop B
2) Kratek opis: posodobitev ceste (gradbena in asfalterska dela).
3) Obseg ali količina: v dolžini 1,1 km.
Sklop C
2) Kratek opis: posodobitev ceste (gradbena in asfalterska dela).
3) Obseg ali količina: v dolžini ca. 0,8
km.
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: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek: junij 2005 in konec
31. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% od ponudbene
cene, brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 120 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe
predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini
10% pogodbene cene z vključenim davkom
na dodano vrednost (DDV), ki mora biti veljavna od 15. 6. 2005 do 30. 9. 2005.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi naročila z opredelitvijo nosilca posla, ki
skupino partnerjev zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine, morajo izpolnjevati enake
pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
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– seznam podizvajalcev ter zahtevane
izjave in potrdila 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:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbena cena,
2. garancijska doba,
3. reference.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na volji na naslovu Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja. Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za
razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT
na račun št. 01276 – 0100010437, sklic na
številko 00 713099 – 9998.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 13. uri; Občina Mislinja, Šolska cesta 34,
2382 Mislinja.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2005.
Občina Mislinja
Ob-11549/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Vavtar, vodja investicij, Savska cesta 34, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/72-95-430, faks 01/72-95-450.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR 01/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem omrežju v Domžalah – Ljubljanska cesta.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Domžale.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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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, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
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 to 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 bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
– da v preteklih treh letih pred oddajo
ponudbe njegovi vodstveni delavci niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek
katerega posledica je prenehanje ponudnikovega poslovanja,
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
– da je ponudnik ekonomsko-ﬁnančno
sposoben.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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. cena,
2. reference.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 01/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: 15.000 SIT z
vključenim DDV poravnati na transakcijski
račun družbe št. 18300-0012119440, odprt
pri Banki Domžale d.d.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2005 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 9.30; sedež družbe, sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2005.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Ob-11555/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Črna na Koroškem, kontaktna oseba:
Nada Vačun, tajnica občinske uprave, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, Slovenija,
tel. 02/870-48-16, faks 02/870-48-21, elektronska pošta: obcina@crna.si, nada.vacun@crna.si, internetni naslov: http://www.
crna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 344-04-09/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnovitveno vzdrževalna dela na cesti
Helena-Mitnek, dolžine 1,234 km, LC
257010.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Črna
na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
in vsebina razpisanih storitev sta razvidna iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila; začetek 1. 7. 2005 in konec 1. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 1% od ponudbene
vrednosti.
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: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek;
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom;
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– predložen obrazec BON 1, BON 2 za
pravne osebe, za samostojen podjetnike:
potrdilo o povprečnem stanju sredstev na
TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun
za preteklo leto.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki ni starejši od 60 dni;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco;
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON1, BON2;
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto;
– potrdilo banke, da ponudnik ni imel blokiranega transakcijskega računa v zadnjih
treh mesecih, kar je pogoj za priznanje ﬁnančne sposobnosti;
– letni promet mora presegati vsaj
100,000.000 SIT.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam razpoložljive mehanizacije;
– reference iz zadnjih šest let (vsaj 10
referenc);
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov, Zakon
o lokalni samoupravi.
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. cena – 85 točk,
2. reference – 15 točk.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: po računu na občina Črna na Koroškem, Center 101, TRR:
01216-0100010176.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 5. 2005 do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 26. 5. 2005
12.30; Občina Črna na Koroškem.
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.

nih partnerjev za izvedbo naročila, opredeliti nosilca posla, ki skupino ponudnikov,
v primeru, da je tej skupini javno naročilo
dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do
naročnika in opredeliti čas trajanja tega pravnega akta. V primeru, da s ponudnikom v
ponudbi sodelujejo tudi podizvajalci, morajo
le-ti izpolnjevati vse obvezne pogoje za udeležbo, ki jih dokumentirajo na isti način kot je
to zahtevano za samostojnega ponudnika.
V primeru, da na razpisu kandidirajo ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake
pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki
za sodelovanje v postopku oddaje javnega
naročila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
poslovanjem ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi
s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– potrdilo o registraciji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
skrajnega roka oddaje ponudb in ga izda
pristojno sodišče;
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno oziroma izjavo,
da ima ponudnik zagotovljene vse pogoje za
trajno izvajanje dejavnosti v Republiki Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo zlasti
Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS,
št. 30/93, 29/94,20/98, 84/98, 6/99 in 45/01)
in Zakonom od dobička pravnih oseb (Ur. l.
RS, št. 14/03);
– potrdilo, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda pristojno sodišče;
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s
predpisi; potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od skrajnega roka oddaje ponudb in ga
izda Davčna uprava RS;
– potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan
za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Občina Črna na Koroškem
Ob-11642/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lendava, kontaktna oseba: mag. József Mursics, Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/57-89-401,
faks +386/2/57-89-409, elektronska pošta:
jozsef.mursics@lendava.si, internetni naslov: www.obcina.lendava.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Lendava, kontaktna oseba: mag. József Mursics, univ. dipl.
inž. kem. teh., Trg Ljudske pravice 5, 9220
Lendava, Slovenija, tel. +386/2/57-89-401,
faks +386/2/57-89-409, elektronska pošta:
jozsef.mursics@lendava.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Lendava, kontaktna
oseba: mag. József Mursics, univ. dipl. inž.
kem. teh., Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, Slovenija, tel. +386/2/57-89-401, faks
+386/2/57-89-409, elektronska pošta: jozsef.mursics@lendava.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 002/2005-JR.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja cestne in komunalne infrastrukture do Dvojezične srednje šole v
Lendavi.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lendava.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (Specializirana gradbena dela povezana z vodo (z
namakanjem, izsuševanjem zemlje, vodno
oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda,
kanalizacijo itd.)).
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izgradnja cestne in komunalne infrastrukture do
Dvojezične srednje šole v Lendavi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 30 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora v 7 dneh po podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), ki mora biti veljavna do konca gradnje tj. primopredaje objekta.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. Skupina ponudnikov
mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora
natančno opredeliti odgovornosti posamez-
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so posledice sodbe že izbrisane; potrdilo
ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega
roka oddaje ponudb in ga izda Ministrstvo
za pravosodje.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa
naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– ponudnik mora biti ekonomsko in ﬁnančno sposoben za kar se šteje, da je ponudnikova višina letnih celotnih skupnih prihodkov v preteklih poslovnih 3 letih (2001,
2002, 2003) v povprečju znašala najmanj
100,000.000 SIT;
– ponudnik (samostojno podjetje ali
skupina ponudnikov/konzorcij) mora imeti
dostop do kreditnih linij in drugih ﬁnančnih
sredstev v višini najmanj 10,000.000 SIT;
– v zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– bilance uspeha in bilance stanja za leta
2001, 2002 in 2003 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če so samostojni ponudnik
oziroma vsi partnerji v skupini ponudnikov
po zakonu zavezani k reviziji). Če posluje
manj kot 3 leta, naj predloži enakovredno
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– potrdilo o dostopu do kreditnih linij, ki
ga izda ponudnikova poslovna banka;
– potrdilo o ﬁnančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma
Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od skrajnega roka oddaje
ponudb in ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje
javnega naročila:
– če je samostojen ponudnik (to pomeni,
da ima lahko podizvajalce, vendar pa za
potrebe javnega razpisa ne sme biti partner
v skupini ponudnikov/konzorciju) mora biti
sposoben sam izvesti najmanj 70% pogodbenih del s svojimi sredstvi, kar pomeni, da
mora imeti opremo, materiale, vire delovne
sile in ﬁnančne vire, potrebne za izvedbo
tega procenta pogodbenih del;
– če je glavni partner v skupini ponudnikov/konzorciju, mora biti sposoben sam,
s svojimi sredstvi, izvesti najmanj 50% pogodbenih del;
– če je eden od ostalih partnerjev v skupini ponudnikov/konzorciju (to pomeni da ni
glavni partner) mora biti sposoben s svojimi
sredstvi izvesti najmanj 10% pogodbenih
del;
– izvajalec je izvedel vsaj tri gradbene
projekte, primerljive (po naravi in kompleksnosti) razpisanim delom v zadnjih petih letih.
Gradbeni projekt podobne narave in
kompleksnosti pomeni izvedbo izgradnje
cestne in komunalne infrastrukture vključujoč pripadajoče objekte.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– referenčna potrdila za uspešno izvedbo del, ki so po naravi in zapletenosti primerljiva z razpisanimi deli.
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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. ponudbena cena: 90 točk,
2 reference ponudnika: 10 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 002/2005-JR.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 19. 5. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslednjem naslovu: Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 20.000 SIT na račun:
01259-0100012919, s pripisom “DSŠ”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi s tem razpisom poslati pisno na naslov
pod točko I.1. (z navedbo številke objave iz
točke 1) v roku najkasneje 5 dni pred rokom
za oddajo ponudb, ki je določen v razpisni
dokumentaciji. Naročnik mora odgovoriti na
vsa vprašanja ponudnikov v roku najkasneje
3 dni pred rokom za oddajo ponudb.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 5. 2005
ob 11. uri; Občina Lendava,Trg Ljudske pravice 5, SI – 9220 Lendava.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: za zainteresirane ponudnike, ki bodo dvignili razpisno
dokumentacijo, bo organiziran informativni sestanek in ogled kraja gradbišča, dne
13. 5. 2005, ob 10. uri po lokalnem času,
na naslovu: Občina Lendava, Trg Ljudske
pravice 5, SI – 9220 Lendava. Sodelovanje na informativnem sestanku in ogledu
kraja gradbišča je priporočeno, čeprav ni
obvezno.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 4. 2005.
Občina Lendava
Ob-11706/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovno zdravstvo Gorenjske, kontaktna
oseba: Anica Hladnik, Gosposvetska ulica
9, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/20-82-526,
faks 04/20-26-718, elektronska pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: OZG ZD Jesenice, kontaktna
oseba: Suzana Vilman, Titova 78, 4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/58-68-140, faks
04/58-68-171.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: OZG ZD
Jesenice, kontaktna oseba: Suzana Vilman,
Titova 78, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
04/58-68-140, faks 04/58-68-171.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: B_011.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnove prostorov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Jesenice,
Cesta M. Tita 78, Jesenice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
prostorov – gradbeno obrtniška dela skupaj
z vodovodno inštalacijo, elektro inštalacijo in
centralnim ogrevanjem.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 15. 8. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe ponudnik jamči z menico.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: da je poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: Ur. l. RS,
št. 17 z dne 25. 2. 2005, Ob-50070.
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: 17. 5. 2005, cena:
2.400 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na račun 01252-6030921122, DDV je v ceno že
vračunan.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 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 1. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 11. uri, sejna soba ZD Jesenice, Titova
78, Jesenice.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
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Ob-11708/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Postojna, kontaktna oseba: Ivan Žnidaršič, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
Slovenija, tel. 05/72-80-700, 041/623-273,
faks 05/72-80-780, elektronska pošta: ivan.
znidarsic@postojna.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Postojna, kontaktna
oseba: Zora Obreza, Ljubljanska 4, 6230
Postojna, Slovenija, tel. 05/72-80-784, faks
05/72-80-780, elektronska pošta: zora.obreza@postojna.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: obnova in rekonstrukcija
vodovoda Slavina–Koče–Prestranek.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
obnova vodovoda z izvedbo meteorne
kanalizacije in sanacijo prometnih površin po končanih delih.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: relacija Slavina–Koče–
Prestranek–Obrtna cona Prestranek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
vodovoda v dolžini ca. 2.800 m, meteorna
kanalizacija v dolžini ca. 400 m, sanacija
asfaltnih površin ca. 2.000 m2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek 20. 7. 2005, konec
10. 10. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti:
– bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe
v višini 5 mio SIT,
– izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji
bančne garancije za dobro izvedbo prevzetih obveznosti v višini 5 mio SIT, ki jo bo
moral izbrani ponudnik predložiti naročniku
v 10 dneh po podpisu pogodbe o oddaji javnega naročila,
– izjavo banke ali zavarovalnice o izdaji
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 mio SIT, ki jo bo
moral izbrani ponudnik predložiti naročniku
v 15 dneh po izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od potrditve situacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo ponudnika,da je pri pristojnem
sodišču ali drugem organu registriran za
opravljanje dejavnosti,ki je predmet naročila
(izpisek iz sodne, ali druge evidence),
– 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),
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s

Ob-11802/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Hrib, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-96-70,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta:
dusan.hrib@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., soba 211, kontaktna oseba:
Nives Nardin, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-04, faks
01/588-97-59, elektronska pošta: nives.nardin@energetika-lj.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: po pošti na
naslov: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, p.p. 2374, 1001
Ljubljana, ali osebno v vložišče Javnega
podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PI 17-05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba toplotnih postaj in priključnih vročevodov za objekte na območju Kosez
– Ulica bratov Učakar 104-106, 108-110,
112-114, 116-118 (niz H).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ljubljana – Koseze.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
4 toplotnih postaj priključne moči ca. 350 kW
in priključnih vročevodov.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: začetek del: 27. 7. 2005, dokončanje del: 10. 9. 2005 (uspešno opravljen
zagon toplotnih postaj).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok za zaključek: 10. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, bianco menica s
pripadajočo menično izjavo s pooblastilom
za izpolnitev in uporabo kot garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni od
datuma evidentiranega prejema situacije v
vložišču Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70.
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 naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug po-

podkupovanjem (pisna izjava v skladu s
44. členom ZJN-1A),
– da zaradi kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (izpis iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje),
– 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 (potrdilo pristojnega sodišča),
– da je poravnal vse davke, prispevke
in druge dajatve v skladu s predpisi države
(potrdilo DURS).
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec
BON 1/P in BON 2 za gospodarske družbe, oziroma BON 1/SP in ustrezno potrdilo
banke o plačilni sposobnosti ponudnika za
samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izpolnjen obrazec ključni kadri, ki bodo
sodelovali pri izvedbi naročila,
– izpolnjeno obrazec s podatki o že
sklenjenih pogodbah,
– inženirske gradnje, iz katerih je razvidna zasedenost kapacitet v letu 2004,
– izpolnjeno izjavo o razpoložljivi opremi (tehnične zmogljivosti) in dostopu do
ključnih surovin in materialov in seznam
razpoložljive tehnične opreme,
– izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
– izvedeni projekti inženirskih gradenj v
zadnjih 5 letih, s priporočili naročnikov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 40505-47/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 6. 6. 2005, cena:
20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred
dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške,
ki znašajo 20.000 SIT (v ceno je vključen DDV). Nakazilo se izvede na račun
01294-0100016345, Občina Postojna s pripisom Obnova vodovoda Slavina–Koče.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 6. 2005
ob 11. uri, v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ul.), 6230 Postojna.
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: 22. 4. 2005.
Občina Postojna
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stopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava,
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države, v kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON 1/P za
pravne osebe, BON-1/SP in boniteta poslovanja, izdelana s strani poslovne banke
za velike in srednje samostojne podjetnike,
odločba o odmeri davka od dohodkov iz dejavnosti, bilanca stanja in bilanca uspeha za
zadnje zaključeno poslovno leto ter boniteta
poslovanja, izdelana s strani poslovne banke za male samostojne podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– zavarovana odgovornost za škodo,
ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti v skladu z določili 33. člena
ZGO-1,
– kadrovska struktura,
– reference ponudnika,
– terminski plan,
– podpisana izjava ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PI 17-05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun Javnega podjetja Energetika
Ljubljana, d.o.o. št.: 02924-0253764022 pri
Novi ljubljanski banki, d.d. Ljubljana s sklicem na št. 600-17-05. Vplačilo je možno
tudi pri blagajni Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., Verovškova 70, 1000
Ljubljana vsak delovni dan med 7. in 13.
uro. Znesek plačila razpisne dokumentacije
vključuje 20% davek na dodano vrednost.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 27. 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 23. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 5. 2005
ob 12. uri; sejna soba v pritličju poslovne
zgradbe Energetike Ljubljana, d.o.o. na Verovškovi 70.
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: 22. 4. 2005.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 329/05
Ob-11806/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: KSP
Hrastnik, Komunalno – stanovanjsko podjetje, d.d., kontaktna oseba: Ernest Gričar,
Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik, Slovenija,
tel. 03/56-42-310, faks 03/56-44-000, elektronska pošta: melita.hafner@email.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.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja ZB-G, objekta za zadrževanje in
kontroliranje odtoka odpadne vode iz območja Doma in Novega doma in izgradnja ZB-D, objekta za zadrževanje in kontroliranje odtoka odpadne vode iz centra
mesta Hrastnik.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Hrastnik.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: kot
II.1.6.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancijo banke za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe, in
jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval ter
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od vrednosti pogodbe, in
jo bo predložil, če jo bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe zahteval.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
– ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaj ali likvidacijski postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe.
III.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.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih;
– potrjen BON1 in BON2 ali BON3 ali
podatki iz bilance uspeha in podatki iz bilance stanja;
– poročilo pooblaščenega revizorja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– popis ponudnikove tehnične opreme;
– zadostno število tehničnega osebja in
drugih strokovnih delavcev;
– dokazila, da ključni kadri, ki bodo vodili
izvedbo, izpolnjujejo zakonske pogoje pa
ZGO-1-UPB1;
– izjava o dolžini garancijskega roka;

– ustrezne potrjene reference;
– izjava o prevzemanju obveznosti iz naslova varstva pri delu;
– izjava o sprejemanju pogojev razpisne
dokumentacije;
– izjava o nezavajajočih podatkih.
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 29. 5. 2005.
Cena: 20.000 SIT.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR
št. 26331-0017472104.
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 10. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. 5. 2005
ob 11. uri; Cesta 3. julija 7, Hrastnik.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2005.
KSP Hrastnik, Komunalno –
stanovanjsko podjetje, d.d.
Ob-11808/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Žalec, kontaktna oseba: Nataša
Gaber Sivka, Ulica Savinjske čete 5, 3310
Žalec, Slovenija, tel. 03/713-64-30, faks
03/713-64-64, elektronska pošta: natasa.
gaber-sivka@zalec.si, internetni naslov:
www.zalec.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.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 641-00-13/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja Glasbene šole »Risto Savin« v
Žalcu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Žalec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
Glasbene šole »Risto Savin« Žalec s priključki in zunanjo ureditvijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: predvidoma od julija 2005 do
15. avgusta 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
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– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži bančno garancijo za dobro izvedbo
del v višini 10% pogodbe,
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% vrednosti
pogodbe,
– izjava ponudnika, da v primeru izbire
predloži zavarovalno polico, s katero bo zavarovana njegova odgovornost kot izvajalca
za neposredno škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti v višini najmanj 30,000.000
SIT skladno s 33. členom ZGO-1.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
situacij v 60 dneh po potrditvi nadzornega
organa naročnika in uradnem prejemu računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z Zakonom o javnih naročilih
in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z Zakonom o javnih naročilih in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena – največ 85 točk,
2. plačilni pogoji – največ 5 točk,
3. reference – največ 5 točk,
4. garancijski rok – največ 5 točk.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 641-00-0013/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 24. maja 2005.
Cena: 30.000 SIT. Pogoji in način plačila:
plačilo pred dvigom razpisne dokumentacije
na podračun občine št.: 01390-0100004366,
namen nakazila: »razpisna dokumentacija
za glasbeno šolo Risto Savin v Žalcu«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. maj 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. avgusta 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 30. maja
2005 ob 14. uri, sejna soba Občine Žalec,
Ulica Savinjske čete 5, Žalec.

III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih ZJN-1.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ceno,
2. reference.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 23. 5. 2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 5. 2005 do
12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija za odpiranje ponudb in predstavniki ponudnikov s pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 25. 5. 2005
ob 13. uri; sejna soba Občine Ravne na
Koroškem.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Občina Ravne na Koroškem

VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. april 2005.
Občina Žalec
Ob-11835/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ravne na Koroškem, kontaktna oseba:
Vesna Kozlar, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10,
faks 02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si, internetni naslov: www.
ravne.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Ravne na Koroškem,
kontaktna oseba: Vesna Kozlar, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10, 02/870-55-32, faks
02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.
kozlar@ravne.si, internetni naslov: www.
ravne.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ravne na Koroškem,
kontaktna oseba: Vesna Kozlar, Gačnikova
pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10, 02/870-55-32, faks
02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.
kozlar@ravne.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Ravne na Koroškem, kontaktna oseba: Vesna Kozlar, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne
na Koroškem, Slovenija, tel. 02/870-55-10,
02/870-55-32, faks 02/870-55-41, elektronska pošta: vesna.kozlar@ravne.si, internetni naslov: www.ravne.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pokritje olimpijskega bazena z balonom.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik naroča dobavo in montažo dvoslojnega balona z vso potrebno pripadajočo opremo in inštalacijami.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ravne na Koroškem.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža dvoslojnega balona z vso potrebno pripadajočo opremo in inštalacijami.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 30. 5. 2005 in/ali konec
15. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancije za resnost ponudbe, pravočasno ter
kvalitetno izvedbo naročila ter garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji po
pravilih ZJN-1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji po pravilih
ZJN-1.

Stran

Št. 110-1/05
Ob-11857/05
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 01/30-09-937, 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-250,
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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00220/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Lendava–Pince z odcepom HC na
Dolgo vas, sklop »A« od km 4+480 do
km 13+679.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Lendava–Pince z
odcepom HC na Dolgo vas.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1 Izgradnja AC Lendava–Pince z odcepom HC na Dolgo vas; sklop »A« od km
4+480 do km 13+679, ki zajema naslednja
dela:
1.1.1 Cestni del
– trasa od km 4+480 do km 13+679
1.1.2 Deviacije
1.1.3 Priključki
1.1.3.1 Priključek Lendava
1.1.2.2 Priključek Pince
1.1.4 Prometna oprema
1.1.5 Vodnogospodarske ureditve
1.1.6 Melioracije
1.1.7 Krajinska ureditev
1.1.8 Protihrupna zaščita
1.1.9 Zadrževalni bazeni
1.1.10 Premostitveni objekti
1.1.10.1 Nadvozi
– nadvoz št. 0816-1,4-1
– nadvoz št. 0816-1,4-2 (viadukt št. 6-1)
– nadvoz št. 0816-1,4-3
– nadvoz št. 0816-1,4-4
– nadvoz št. 0816-1,4-5
– nadvoz št. 0816-1,4-6
1.1.10.2 Podvozi
1.1.10.3 Mostovi
1.1.10.4 Prepusti pravokotnih prerezov
1.1.10.5 Cevni prepusti
1.1.10.6 Kinete
1.1.11 Kanalizacija
1.1.12 Komunalni vodi
1.1.12.1 Elektrovodi
1.1.12.2 Plinovod
1.1.12.3 Klic v sili
1.1.12.4 Javna razsvetljava
1.1.12.5 Tehnološki vodi
1.1.12.6 Kabeljski sistemi
1.1.12.7 Sanacija obstoječih vrtin na trasi AC
1.1.12.8 Telekomunikacijsko omrežje
1.1.12.9 Vodovod
1.1.12.10 Odstranitev, prestavitev in
označitev cevovodov na območju nafta
Lendava
1.1.13 Oskrbna postaja Pince sever in
jug.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 15 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 533,700.000 SIT z 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, obveznic DRS III
in obveznic DRS IV. 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
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ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj, za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (gradnja avtoceste ali hitre
ceste), v zadnjih petih letih;
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave) predlagane za izvedbo del po pogodbi;
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 10/05 z dne 4. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00220.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 14. 6. 2005.
Cena: 120.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
na blagajni DDC (soba 1.03) oziroma z virmanom na TRR št. 02923-0014562265 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 14. 6. 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: 22. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-11861/05
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 01/30-09-937, 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-250,
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.1.1) 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: 00172/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
HC Hajdina–Ormož; gradnja G 1-2 Hajdina (Draženci)–Ptuj; 1. faza (sklop 1 in 2).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Hajdina (Draženci)–Ptuj.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
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. Obseg ponudbenih del
1.1 Izvedba glavne ceste G1-2 (HC)
Hajdina (Draženci)–Ptuj, I. faza (sklop 1 in
sklop 2) ki zajema:
1.1.1 Sklop 1: Gradnja G1-2 na območju
Občine Hajdina in I. faza gradnje G1-2 južna
mestna vpadnica
1.1.1.1 Glavna cesta G 1 – 9 v območju
krožnega križišča »Draženci«
1.1.1.2 Glavna cesta G 1-2 (HC) Draženci-Turnišče od km 0,0+00,00 do km
1,0+60,00
1.1.1.3 Južna mestna vpadnica od km
1,0+60,00 do km 3,7+17,69 (brez mostu
čez Dravo)
1.1.1.4 Lokalne ceste
1.1.1.4.1 Puhova ulica
1.1.1.4.2 Ormoška cesta
1.1.1.4.3 Belšakova ulica
1.1.1.5 Križišča
1.1.1.5.1 krožno križišče »Draženci« na
G 1-9
1.1.1.5.2 krožno križišče »Perutnina«
1.1.1.5.3 krožno križišče »Drava«
1.1.1.5.4 krožno križišče »Ormoška- Puhova« s prestavitvijo kapelice
1.1.1.5.5 križišče Puhova-Belšakova ulica
1.1.1.6 Dovozne dostopne in poljske
poti
1.1.1.7 Objekti
1.1.1.7.1 nadvoz Zagrebške ceste »Suha
veja« preko glavne ceste G 1-2
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1.1.1.7.2 most čez Turniški potok
1.1.1.7.3 most čez Studenčnico na južni
mestni vpadnici
1.1.1.7.4 cevni prepust »Perutnina I.«,
d = 120 cm
1.1.1.7.5 cevni prepust »Perutnina II.«,
d = 120 cm
1.1.1.7.6 cevni prepust »Turnišče«, d =
120 cm
1.1.1.7.7 cevni prepust »Draženci«, d =
120 cm
1.1.1.8 Vodnogospodarske ureditve in
varovanje vodnih virov
1.1.1.8.1 regulacija Turniškega potoka v
območju glavne ceste
1.1.1.8.2 regulacija Hajdinske Studenčnice na južni mestni vpadnici
1.1.1.8.3 regulacija Hajdinske Studenčnice na Povezovalni cesti
1.1.1.8.4 zadrževalnik »Turnišče«
1.1.1.8.5 zadrževalnik »Perutnina 1«
1.1.1.8.6 zadrževalnik »Perutnina 2«
1.1.1.8.7 zadrževalnik »Ormož«
1.1.1.9 Komunalni, energetski in telekomunikacijski objekti, naprave in napeljave
1.1.1.9.1 Vodovod – razne deviacije v
skupni dolžini 1335 m
1.1.1.9.2 Kanalizacija
– Fekalno-meteorna kanalizacija pri čistilni napravi, deviacija
– Fekalno-meteorna kanalizacija na Povezovalni cesti, deviacija
– Križanje kanalizacije s Povezovalno
cesto
– Prestavitev kanala na Zagrebški cesti
v območju Suhe veje
1.1.1.9.3 Odvodnjavanje cest
1.1.1.9.4 Elektroenergetsko omrežje
– Visokonapetostno omrežje
– Srednjenapetostni vodi
– Nizkonapetostni vodi
– Transformatorska postaja
– Javna razsvetljava
1.1.1.9.5 Telekomunikacijsko omrežje
– Prestavitev in zaščita TK vodov
– TK priključek za čistilno napravo
1.1.1.9.6 Plinovod
– Visokotlačni plinovod
– Plinovodi mestne mreže
1.1.1.10 Krajinske ureditve
1.1.1.11 Varovanja pred hrupom
– Aktivna protihrupna zaščita
– Pasivna protihrupna zaščita
1.1.2 Sklop 2
1.1.2.1 Povezovalna cesta od Zagrebške
ceste do južne mestne vpadnice
1.1.2.2 Zagrebška cesta
1.1.2.3 semaforizirano križišče »Zagrebška cesta«
1.1.2.4 most čez Studenčnico na Povezovalni cesti
1.1.2.5 zadrževalnik »Perutnina 1«
1.1.2.6 javna razsvetljava povezovalne
ceste
1.1.2.7 protihrupna zaščita sklopa 2.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: skrajni rok za dokončanje del je
– za dela pod točko 1.1.1 Sklop 1 – 16
mesecev od uvedbe izvajalca v delo;
– za dela pod točko 1.1.2 Sklop 2 – 16
mesecev od uvedbe izvajalca v delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 97,920.000 SIT za sklop 1 in
20,880.000 SIT za sklop 2 in 121,380.000
SIT za oba sklopa, z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.

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: 22. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: razpisana dela se bodo ﬁnancirala iz javnih
sredstev Republike Slovenije, DARS d.d.,
Mestne občine Ptuj, Telekoma Slovenije in
Elektra Maribor. Način plačevanja z roki
je določen v vzorcu pogodbe kot obvezni
sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra,
ki mora odražati zadnje dejansko stanje
registracije ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (rekonstrukcija ali gradnja
glavne ceste, hitre ceste ali avtoceste), v
zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za
izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih
za vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 11-13/05 z dne 11. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00172.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 15. 6. 2005.
Cena: 40.000 SIT za sklop 1, 40.000 SIT
za sklop 2 ali 70.000 SIT za oba sklopa.
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: 15. 6. 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: 142 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 15. 6. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
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Št. 110-1/05
Ob-11862/05
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 01/30-09-937, 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-250,
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.1.1) 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: 00205/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
razširitev čelnih cestninskih postaj Ljubljana Zahod, Pesnica, Torovo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: CP Ljubljana Zahod, CP
Pesnica, CP Torovo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
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. Obseg ponudbenih del
1.1 Razširitev čelnih cestninskih postaj,
ki zajema naslednje sklope:
1.1.1 Sklop I – Razširitev čelne cestninske postaje Ljubljana Zahod
1.1.2 Sklop II – Razširitev čelne cestninske postaje Pesnica
1.1.3 Sklop III – Razširitev čelne cestninske postaje Torovo
Izvedba sistema za avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje (ABC) ni predmet
tega razpisa.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4,900.000 SIT za sklop 1 in 3,690.000
SIT za sklop 2, 8,370.000 SIT za sklop 3,
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8,400.000 SIT in 14,040.000 SIT za vse
sklope, z veljavnostjo najmanj 142 dni po
poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročilo
v celoti ﬁnancira naročnik javnih sredstev.
Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za dokazovanje
ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano
bilanco oziroma izpisek iz bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih gradenj kot glavni izvajalec ali partner
v skupnem nastopanju, za istovrstna dela,
kot je predmet javnega naročila (izvedba
ali razširitev cestninskih postaj), v zadnjih
petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00205.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 6. 2005.
Cena: 20.000 SIT za sklop 1, 20.000 SIT
za sklop 2, 20.000 SIT za sklop 3, 50.000
SIT za vse sklope.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
pri 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: 1. 6. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2005 ob
11. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna soba 1.18.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/05
Ob-11863/05
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 01/30-09-937, 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: Karmen Šobič, Kotnikova 40,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-68-250,
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.1.1) 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: 00210/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
HC Hajdina–Ormož; gradnja G 1-2 Hajdina (Draženci)–Ptuj; most čez Dravo na
Ptuju.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: HC Hajdina–Ormož.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 452.21.1.00-3, dodatni predmeti:
452.33.1.10-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Obseg ponudbenih del
1.1 Izgradnja mostu čez Dravo na Ptuju
na HC Hajdina–Ormož; G 1-2 Hajdina (Draženci)–Ptuj, ki zajema naslednja dela:
1.1.1 Most čez Dravo na Ptuju, dolžine
433,32 m
1.1.2 Zahodna cesta od P 89 (km
2.8+00,00) do dilatacije (km 2.9+35,14) na
mostu
1.1.3 Vzhodna cesta od dilatacije
na mostu (km 3.3+68,46) do P 123 (km
3.4+80,00)
1.1.4 Javna razsvetljava od krožišča
»Perutnina« v P 73 do krožišča »Drava«
v P 133.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 16 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v

višini 62,100.000 SIT z 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 namenskih
sredstev DARS, d.d., lastnih sredstev sovlagateljev ter iz obveznic DARS, d.d. Način plačevanja z roki je določen v vzorcu
pogodbe kot obvezni sestavini razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: ponudniki morajo za
dokazovanje ﬁnančne sposobnosti predložiti revidirano bilanco oziroma izpisek iz
bilance stanja.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: redni izpisek iz sodnega registra, ki mora
odražati zadnje dejansko stanje registracije
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: poročilo o ﬁnančnem stanju ponudnika (za zadnja tri leta).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj za istovrstna dela, kot je predmet
javnega naročila (gradnja premostitvenega
objekta po tehnologiji postopne prostokonzolne gradnje s pomočjo vozička, gradnja
AC ali HC), v zadnjih petih letih,
– seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi,
– seznam ključnih kadrov, predlaganih za
vodenje oziroma izvajanje del po pogodbi, in
drugih strokovnih delavcev ponudnika.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 11-13/05 z dne 11. 2. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00210.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 6. 2005.
Cena: 60.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo
pri 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: 16. 6. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 6. 2005
ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje inže-
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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: 22. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 413-01-39/2005
Ob-11972/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Branko Malek, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/88-121-11,
faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov:
http://www.slovenj-gradec.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Mestna občina Slovenj Gradec,
Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/88-121-11, faks 02/88-121-18, elektronska pošta: info@slovenj-gradec.si, internetni naslov: http://www.slovenj-gradec.si/
(povezave – »RAZPISI«).
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-01-39/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prenova Kulturnega doma Slovenj Gradec.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slovenj Gradec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prenova strehe, fasade, nadstrešek in klimatizacija Kulturnega doma Slovenj Gradec.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: opcije niso predvidene.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005 in/ali konec
10. 9. 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke kot garancija za resnost ponudbe v višini 500.000 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
z gradbeno pogodbo in razpisno dokumentacijo, plačilo 60 dni od izstavitve začasnih
situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: kolikor ponudbo predloži
skupina izvajalcev, mora priložiti pravni akt
o skupni izvedbi naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstnih dejavnosti – obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi tega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen – potrdilo ministrstva za pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke ali
prispevke, določene z zakonom, ki ga izda
davčni organ.

Ob-11902/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Danijel Borko, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-88,
faks 02/564-38-14, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni
naslov: www.gor-radgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Občina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Andrej Subašič, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel.
02/564-38-24, faks 02/564-38-14, elektronska pošta: andrej.subasic@gor-radgona.si,
internetni naslov: www.gor-radgona.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Gornja Radgona,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-38-16, faks
02/564-38-14, elektronska pošta: marija.holer@gor-radgona.si, internetni naslov: www.
gor-radgona.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35101-10/2004-104/DB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
rekonstrukcija in prenova objekta Špital
v Gornji Radgoni v dveh fazah. Predmet
javnega naročila je zaščiten kulturni spomenik, zato se bodo razpisana dela izvajala pod nadzorom Zavoda za varstvo
kulturne dediščine Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Maistrov trg 3, 9250
Gornja Radgona.
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 22. 4. 2005, konec 23. 5.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
10% od ponudbene vrednosti,
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani ponudnik moral predložiti najkasneje v 10 dneh po
podpisu pogodbe,
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo za
odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del, veljavnost
garancije mora še trajati 60 dni po izteku
garancijskega roka,

4. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice o izdaji garancije za izpolnitev
pogodbenih obveznosti izvajalcev del do
podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb v višini 10% vrednosti podizvajalskih pogodb.
V primeru, da bo izvajalec izvajal dela z
podizvajalcev.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvedba
in ﬁnanciranje I. faze v letu 2005 in izvedba
in ﬁnanciranje II. faze v letu 2006.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba o sodelovanju (47.
člen ZJN-1-UPB1).
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z 42. členom ZJN-1-UPB1 in
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z 42.a
členom ZJN-1-UPB1 in razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna
dokazila: pogoj za udeležbo je navedba ene
reference za tovrstna dela potrjena s strani
naročnika in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije v vrednosti nad 30 mio SIT
izvedene v obdobju zadnjih treh let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena,
2. garancijska doba.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 23. 5. 2005, cena:
10.000 z DDV.
Pogoji in način plačila: plačilo se izvede
na UJP račun Občine Gornja Radgona, št.
01229-0100012643, iz katerega so razvidni
naslednji podatki(ﬁrma, točen naslov, davčna številka - sklic nakazila, davčni zavezanec, namen nakazila - rekonstrukcija in
prenova objekta Špital.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 5. 2005, do 12.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 7. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se dokažejo z pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 13. uri, velika sejna soba v občinski upravi - Občine Gornja Radgona, Partizanska
cesta 13, 9250 Gornja Radgona.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Občina Gornja Radgona
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III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– družbe: BON 1,
– samostojni podjetniki: potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje 3 mesece in zaključni račun za preteklo leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– izvedba vsaj 30% vrednosti vseh del z
lastnim kadrom,
– reference iz zadnjih petih let za izdelavo primerljivih objektov,
– seznam zaposlenih in seznam podizvajalcev.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 75%,
2. reference – 10%,
3. garancijski roki – 10%,
4. zmožnost izvedbe posla – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 25. 5. 2005.
Cena: brezplačno na spletnih straneh.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 26. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 27. 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: 19. 4. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec

Storitve
Št. 961-04/05

Ob-11550/05

Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana je na osnovi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 26-28 z dne 18. 3. 2005, Ob-7368/05
za storitve po odprtem postopku za vzdrževanje črno belih fotokopirnih strojev z dobavo potrošnega materiala (razen papirja)
in rezervnih delov, in v skladu z določilom
prvega odstavka 77. člena ZJN-1 zavrnil
obe prispeli ponudbi.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
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Ob-11868/05

Popravek
V javnem naročilu za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in
projekta za izvedbo za modernizacijo obstoječe železniške proge Divača–Koper, objavljenem dne 1. 4. 2005, Ob-9047/05, se
spremenijo točke II.3), II.2.1.2) in IV.3.2) in
se pravilno glasijo:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: za izdelavo PGD ne sme biti
daljši od 7 mesecev, za izdelavo PZI pa
ne sme biti daljši od 5 mesecev.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Pogoji:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– povprečni letni prihodek v zadnjih dveh
letih (2003, 2004) je bil najmanj 1,0 kratnik…«.
Spremeni se IV.3.2 točka tako, da se
pravilno glasi: TTR Javna agencija za železniški promet RS 01100-6000002642 UJP
Slovenska Bistrica.
Javna agencija za železniški promet RS
zjn-portal: 3599
Ob-11357/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor, kontaktna
oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81, faks
01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.
vovk@dz-rs.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, kontaktna oseba: Iztok Potočnik, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-45,
faks 01/478-98-64, elektronska pošta: iztok.
potocnik@dz-rs.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija, kontaktna oseba: Iztok Potočnik, Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-97-45,
faks 01/478-98-64, elektronska pošta: iztok.
potocnik@dz-rs.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve I A 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: DZ-044-04/2005-02/3.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje fotokopirnih strojev proizvajalcev Mita, Kyocera, Sharp in Minolta
za potrebe Državnega zbora Republike
Slovenije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šubičeva ulica 4,
1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ni
potrebno.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo najmanj 30 dni po prejemu mesečnega
računa.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki

so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti:
a) potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ki ni starejše od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb;
b) potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco zaradi kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem;
c) izjava ponudnika, 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 sodba ali upravna odločba, s katero je ponudniku prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo, da je ponudnik – samostojni podjetnik vpisan pri davčnem organu (priglasitveni list), ki ne sme biti starejši od 30 dni
od dneva odpiranja ponudb in potrdilo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti..
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: potrdilo pristojnega organa (DURS), da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke in druge obveznosti, določene z zakonom, ki ni starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudb.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: ustrezno potrdilo, ki izkazuje,
da je ponudnik pooblaščen za servisiranje
fotokopirnih strojev proizvajalcev Mita, Kyocera, Sharp in Minolta ter opis ponudnikove
tehnične opremljenosti in naprav, potrebnih
za izvedbo 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.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:
Dz-044-04/2005-02/3.
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 9. ure,
Ponudbe morajo do navedenega roka prispeti na naslov s priporočeno pošto ali biti
osebno vročene v recepciji Državnega zbora Republike Slovenije..
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri odpiranju ponudb so
lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. V primeru podajanja morebitnih
pripomb, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb in pri podpisovanju zapisnika o
odpiranju ponudb morajo pooblaščeni predstavniki ponudnikov imeti pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 23. 5. 2005
ob 13. uri, prostori Državnega zbora Re-
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publike Slovenije, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: 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: 19. 4. 2005.
Republika Slovenija Državni zbor

IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. ponudbeno ceno,
2. potrjene reference,
3. ﬁksnost cen.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 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: 30. 5. 2004 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: 31. 5. 2005
ob 10. uri, Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica; sejna
soba I/1.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Občina Ilirska Bistrica

Št. 34406-5/2005
Ob-11544/05
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 014, 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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 1.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah na območju Občine Ilirska Bistrica
v letih 2005 in 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine 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: izvajanje vzdrževalnih del na gozdnih cestah
na območju Občine Ilirska Bistrica v letih
2005 in 2006.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 10. 7. 2005 in/ali konec
15. 11. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah za resnost ponudbe v višini
2,700.000 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: stroški
naročila bremenijo občinski proračun v okviru sredstev za vzdrževanje gozdnih cest
(zbrana sredstva iz pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest, proračunskih sredstev
Republike Slovenije). Naročnik je dolžan
poravnati izvajalcu stroške rednega vzdrževanja v roku 30 dni od uradnega dneva prejema računa in priložene potrjene situacije
s strani pristojne OE Zavoda za gozdove
Slovenije.
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 eventualne 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 (6) 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,
– 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 jih potrdi pristojni davčni urad za
samostojne podjetnike,
– potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov TRR, da ta v preteklih šestih (6)
mesecih ni bil blokiran in ni imel neporavnanih obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– seznam najpomembnejših storitev v
zadnjih treh letih skupaj s potrdili o dobro
opravljenem delu, z vrednostmi in datumi
izvedbe,
– popis ponudnikove razpoložljive tehnične opreme za izvedbo javnega naročila.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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Št. 64002-1/2005
Ob-11652/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Metlika, kontaktna oseba: Irena Švajger
Grabrijan, Mestni trg 24, 8330 Metlika, Slovenija, tel. 07/30-63-100, faks 07/36-37-402,
elektronska pošta: obcina.metlika@siol.net,
internetni naslov: www.metlika.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64002-1/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi učencev Osnovne šole Metlika
za šolsko leto 2005/2006, 2006/2007 in
2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Osnovna šola Metlika.
Šifra NUTS: SIOOD.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.31.00-4.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 712 71214.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3,000.000 SIT in izjava o predložitvi bančne
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garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbenih obveznosti, ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
predložiti pogodbe o skupnem nastopu iz
katere je razvidno kdo je nosilec posla in
sklenitelj pogodbe in kakšna so medsebojna
razmerja med ponudniki.
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; 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 v
prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji; da
ima poravnane davke, prispevke in druge
dajatve ali poslovne obveznosti v skladu
z zakonom; da ponudniku ni dokazana
huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano z njegovim poslovanjem; da je
ekonomsko in ﬁnančno sposoben in ima
dovolj tehničnega osebja in opreme za izvedbo naročila.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji; licenca za prosti cestni
prevoz oseb v notranjem prometu; potrdilo,
da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco;
izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da ni v prisilni poravnavi, stečaju ali
likvidaciji; potrdilo, da ima poravnane davke,
prispevke in druge dajatve; izjava, da ponudniku ni dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano z njegovim
poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: BON1/P in
BON-2 ali podatki iz bilance uspeha in iz
bilance stanja in potrdilo poslovne banke,
da ponudnikov račun v preteklih 6 mesecih
ni bil blokiran.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: seznam najvažnejših izvedb
storitev prevozov učencev v zadnjih treh
letih; seznam vozil in voznikov, ki imajo zahtevano licenco; seznam vozil in voznikov,
ki bodo opravljali prevoze; izjava o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru
okvare vozila ali odsotnosti voznika; izjava,
da je skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko in ﬁnančno sposoben izvesti
javno naročilo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o prevozih v cestnem prometu, Pravilnik o oznakah in opremi vozil,
s katerimi se izvajajo prevozi v cestnem
prometu, Pravilnik o pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati vozila in vozniki vozil s katerimi
se prevažajo skupine otrok in druga veljavna zakonodaja, ki se nanaša na prevoze
potnikov v cestnem prometu.
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:

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. ponudbena cena – 85%,
2. rok plačila – 10%,
3. reference – 5%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2005.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka bančnega računa 01273-0100016016, sklic 28
75728-7141998-46002005.
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: do 31. 8. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 12. uri; Občina Metlika.
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: 22. 4. 2005.
Občina Metlika
Št. 243/05
Ob-11655/05
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.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 20.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
oddaja storitve izvajanja internega transporta za potrebe Kliničnega centra Ljubljana (storitev se oddaja za obdobje treh
let – 1B, št. kategorije 20.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Klinični center Ljubljana, Slovenija.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
63.60.00.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvajanje
transportne dejavnosti na območju Klinične-

ga centra Ljubljana zajema materialni tok hrane, perila, sterilnega materiala, lekarniškega
materiala, potrošno-medicinskega materiala,
dializnih preparatov, pisarniškega potrošnega
materiala, čistil, drobnega inventarja, osnovnih sredstev, živil, biološkega materiala, postelj, opreme in več vrst odpadkov.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na prvi poziv za resnost ponudbe;
2. nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
OP: višina bančne garancije pod točko 1
in 2 je razvidna iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje pravnega
statusa navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za
dokazovanje ekonomske in ﬁnančne sposobnosti navedene v obrazcu 01 razpisne
dokumentacije.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti navedene v obrazcu 01
razpisne dokumentacije.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 11-13 z dne 11. 2.
2005, Ob-3852/05; 2005/ S 28-027129 – št.
predhodne objave v Glasilu EU.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 6. 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: 20. 6. 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: 201 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: 21. 6. 2005
ob 12. uri; v glavni stavbi Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška 7, 1525 Ljubljana – predavalnica 1/pritličje.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: zainteresirani
kandidati imajo pred plačilom razpisne dokumentacije pravico do vpogleda v razpisno
dokumentacijo vsak delovni dan med 9. in
12. uro. Vpogled v razpisno dokumentacijo
je možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A (točka I.3.) te objave.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Klinični center Ljubljana

vsak partner).
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
od ponudnika zahteva predložitev obrazca
BON 2 oziroma drugega enakovrednega
dokazila ali potrdila ponudnikove poslovne
banke, iz katerega je razvidno izpolnjevanje
tega pogoja.
2.3 Ponudnik ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo: izjava o poravnanih zapadlih
obveznostih, skladna s predlogo (pri skupni
ponudbi je to izjavo dolžan predložiti vsak
partner).
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja od
ponudnika zahteva poročilo pooblaščenega
revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
3. Kadrovske zmogljivosti
3.1 Vodja delovne skupine
– VII. stopnja izobrazbe gradbene ali
prometne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj s področja
upravljanja, vzdrževanja in varstva javnih
cest ali 5 let delovnih izkušenj s področja priprave strokovnih podlag za izredne prevoze,
osnutkov dovoljenj in soglasij,
– poznavanje banke cestnih podatkov s
tega področja,
– strokovni izpit iz splošnega upravnega
postopka,
– strokovni izpit o ravnanju z dokumentarnim gradivom.
3.2 Tehnično-upravni referent
– VII. stopnja izobrazbe gradbene ali
prometne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj s področja
upravljanja, vzdrževanja in varstva javnih
cest ali 5 let delovnih izkušenj s področja priprave strokovnih podlag za izredne prevoze,
osnutkov dovoljenj in soglasij,
– poznavanje banke cestnih podatkov s
tega področja,
– strokovni izpit iz splošnega upravnega
postopka.
3.3 Pomočnik tehnično-upravnega referenta
– V. stopnja izobrazbe gradbene ali prometne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj s področja
upravljanja, vzdrževanja in varstva javnih
cest ali 5 let delovnih izkušenj s področja priprave strokovnih podlag za izredne prevoze,
osnutkov dovoljenj in soglasij,
– poznavanje banke cestnih podatkov s
tega področja,
– strokovni izpit iz splošnega upravnega
postopka.
3.4 Administrativni delavec
– V. stopnja izobrazbe,
– 3 leta delovnih izkušenj pri administrativnih delih in nalogah,
– strokovni izpit o ravnanju z dokumentarnim gradivom,
– strokovni izpit iz splošnega upravnega
postopka.
3.5 Statik
– VII. stopnja izobrazbe gradbene smeri,
– 5 let delovnih izkušenj na področju
gradnje, načrtovanja oziroma vzdrževanja
cestnih objektov in cestnih konstrukcij,

Št. 011-04-2/2004
Ob-11673/05
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
priprava osnutkov mesečnih in letnih dovoljenj za izredne prevoze – 1. faza.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) 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) 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. Status ponudnika
Ponudnik (pri skupni ponudbi vsak partner) je dolžan predložiti naslednja dokazila:
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 dejavnost, ki je predmet naročila.
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.
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.
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 treba predložiti le v primeru, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno).
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 dokazilo o izpolnjevanju pogoja iz točke
1.1. in točke 1.5. ter »Izjavo podizvajalca
o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti«, skladno s predlogo iz razpisne
dokumentacije.
Dokazila iz točk 1.1 do 1.4 se lahko nadomestijo s potrdilom o vpisu na seznam zainteresiranih dobaviteljev, izvajalcev gradenj
ali storitev, ki ga izda Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije
in druge z zakonom ustanovljene zbornice
z javnimi pooblastili. V potrdilu morajo biti
navedeni pogoji in dokazi, ki so bili podlaga za uvrstitev na ta seznam. Potrdilo o
vpisu ne sme biti starejše kot eno leto. Na
ta seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih
držav. Naročnik bo priznal tudi potrdilo, ki
ga izda ustrezni organ druge države, članice
Evropske unije.
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, oziroma po pravu, po katerem je ponudnik ustanovljen, državni organi ne izdajajo zgoraj zahtevanih potrdil in izpisov ali
pa taka potrdila ne zajemajo vseh primerov
iz zgornjih pogojev, jih ponudniki lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno
pred pristojnim organom države, kjer ima
ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico), ali s pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo.
2. Ekonomsko-ﬁnančna sposobnost
2.1 Povprečni letni prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh let (2002, 2003, 2004) znaša najmanj
500,000.000 SIT.
Dokazilo: izjava o letnih prihodkih, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
od ponudnika zahteva predložitev izkazov
uspeha (BON 1 ali bilance stanja ali izvlečke iz bilance stanja ali drugo enakovredno
dokazilo) za navedena tri leta, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja (bilanca stanja mora biti revidirana, če je ponudnik po
zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov). Če ponudnik (zaradi svojega
pravnega statusa) takšnih izkazov nima, je
dolžan predložiti davčne napovedi za ta tri
leta.
2.2 Transakcijski račun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila ni bil blokiran.
Dokazilo: izjava o neblokiranem transakcijskem računu, skladna s predlogo (pri
skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti
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– poznavanje banke cestnih podatkov s
tega področja,
– strokovni izpit iz gradbene stroke.
3.6 Ekonomist
– VII. stopnja izobrazbe ekonomske
smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj na področju
ﬁnančne operative.
3.7 Informatik
– VII. stopnja izobrazbe računalniške
smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj na področju
računalniške operative.
3.8 Nadzorni referent
– VII. stopnja izobrazbe tehnične smeri,
– 3 leta delovnih izkušenj z merilnimi napravami in inštrumenti.
3.9 Ponudnik mora imeti redno zaposlena vsaj dva delavca z aktivnim znanjem
slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju
naročila.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točk
3.1 do 3.9:
– potrdila (diploma) o izobrazbi,
– potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– izjava o zaposlitvi, delovnih izkušnjah
in znanju slovenščine, skladna s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
od ponudnika zahteva dokazilo (pogodbo)
o zaposlitvi pri ponudniku za določen ali nedoločen čas, dokazila o delovnih izkušnjah
ter dokazilo o znanju slovenskega jezika
(potrdilo o pridobljeni srednješolski ali višji
izobrazbi v Republiki Sloveniji ali potrdilo pooblaščene ustanove za preverjanje znanja
slovenskega jezika).
Tehnične zmogljivosti
4.1 Prostor v Ljubljani, večji od 10 m2,
namenjen za sprejemanje strank.
4.2 Tehnična oprema
– osebni avto,
– vsaj dva prenosna telefona,
– vsaj dva klasična stacionarna telefonska priključka in telefonska aparata,
– priključek na internet,
– naslov elektronske pošte,
– kopirni stroj,
– tiskalnik,
– optični čitalnik,
– telefaks s svojo telefonsko številko,
– omaro in regal za shranjevanje dokumentacije,
– digitalni fotoaparat z bliskavico,
– digitalna video kamera,
– oprema za pregled dimenzij, mas in
osnih obremenitev vozil,
– primerno veliko, s pohištvom in osebnim računalnikom opremljeno delovno mesto za vsakega člana delovne skupine.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev iz točk
4.1 do 4.2:
– izjava o lastništvu ali najemu prostorov
in opreme za čas izvajanja naročila, skladna
s predlogo.
Opomba: naročnik si pridržuje pravico,
da pred odločitvijo o priznanju sposobnosti
od ponudnika zahteva dokazilo o lastništvu
ali pogodbo o najemu opreme in prostorov.
5. Reference
5.1 Ponudnik je v obdobju zadnjih treh
let pred tem naročilom izvedel najmanj en
istovrsten ali podoben posel, kot ga prevzema v ponudbi, v obsegu vsaj 5000 dovoljenj oziroma soglasij s področja upravljanja,
vzdrževanja in gradnje cest.
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu, po
vsebini skladno s predlogo.
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5.2 Partner v skupni ponudbi je v obdobju zadnjih treh let pred tem naročilom izvedel najmanj en istovrsten in vsaj tako obsežen posel, kot ga prevzema v ponudbi.
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu,
po vsebini skladno s predlogo.
5.3 Podizvajalec je v obdobju zadnjih
treh let pred tem naročilom izvedel najmanj
en istovrsten in vsaj tako obsežen posel,
kot ga prevzema v ponudbi.
Dokazilo: potrdilo o referenčnem delu,
po vsebini skladno s predlogo.
6. Drugi naročnikovi pogoji
6.1. Izbrani ponudnik v času veljavne
pogodbe z naročnikom ne sme izvajati izrednih prevozov z lastnimi vozili ali vozili,
ki jih ima v uporabi, niti nastopati kot predlagatelj izrednih prevozov.
Dokazilo: izjava o izrednih prevozih,
skladna s predlogo.
6.2 Ponudnik se mora vključiti v enoten
sistem vodenja dokumentacije, ki ga uporablja naročnik.
Dokazilo: izjava o vodenju dokumentacije, skladna s predlogo
6.3 Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh
let pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil vse zapadle pogodbene obveznosti
do naročnika.
6.4 Zoper ponudnika s strani naročnika
v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega
naročila ni bila unovčena nobena garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ali garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
6.5 V obdobju zadnjih dveh let pred
objavo tega naročila naročnik ni ugotovil
zavajajočih ali neresničnih navedb v ponudnikovih ponudbah.
6.6 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.
Dokazilo: izpolnjevanje pogojev 6.3 do
6.6 dokazuje naročnik, na podlagi svoje
evidence in dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Razpisna dokumentacija 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: 27. 5. 2005 do 12.
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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 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.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Direkcija RS za ceste
Ob-11703/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana Šušteršič-Kobal, Kolodvorska ulica 15, 1518
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661, faks
01/23-20-374, elektronska pošta: jana.sustersic@zpiz.si; natasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov: www.zpiz.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-06/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje črno belih fotokopirnih strojev z dobavo potrošnega materiala (razen
papirja) in rezervnih delov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Trbovlje, Celje, Koper, Kranj, Jesenice, Maribor, Ptuj,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto,
Krško, Črnomelj, Ravne na Koroškem, Velenje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
50.31.31.00-3; dodatni predmeti, glavni besednjak: 50.31.32.00-4., 30.12.50.00-1.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 7.
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 – Območne enote in izpostave
ZPIZ izven Ljubljane; vzdrževanje 20 črno
belih fotokopirnih strojev;
II. sklop – Ljubljana; vzdrževanje 27 črno
belih fotokopirnih strojev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 400.000 SIT, izdana s strani banke,
ki mora veljati 90 dni od odpiranja ponudb
oziroma toliko, kolikor je veljavna ponudba.
2. Izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 800.000 SIT, ki
mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 30 dni od dneva prejema računa,
ki je izstavljen po potrjeni opravljeni storitvi,
do 10. v mesecu za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
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so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih
sposobnosti: kot ponudnik lahko v razpisu
konkurira vsaka pravna ali ﬁzična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja in izpolnjuje vse ostale, vse v razpisni dokumentaciji in spodaj
navedene pogoje.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da
je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu (t.i. priglasitveni list). Ponudnik navedeno predloži tudi za svoje podizvajalce,
če z njimi nastopa. V primeru skupne ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec iz
skupine posebej.
2. Izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence o dovoljenju za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno. To dovoljenje lahko ponudnik v skladu
s 44. členom ZJN-1 nadomesti z lastno pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da izpolnjuje vse pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila. Ponudnik navedeno predloži tudi
za svoje podizvajalce, če z njimi nastopa. V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec iz skupine posebej.
3. Potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco
oziroma ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Ponudnik navedeno predloži tudi za svoje
podizvajalce, če z njimi nastopa. V primeru
skupne ponudbe navedeno predloži vsak
izvajalec iz skupine posebej.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe.
2. Izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2003, ki ga izda AJPES. 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.
4. Potrdilo, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene z zakonom, ki ga
izda davčni organ države, kjer ima ponudnik
svoj sedež. V primeru skupne ponudbe navedeno predloži vsak izvajalec iz skupine
posebej.
5. Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek. Potrdilo
je izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence (samostojni podjetniki lahko to
potrdilo nadomestijo s predložitvijo potrdila,
da so še vpisani v vpisnik podjetnikov posameznikov pri izpostavi Davčnega urada). V
primeru skupne ponudbe navedeno predloži
vsak izvajalec iz skupine posebej.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja odzivni čas pristopa k redne-

ponudbe: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 12. 5. 2005
ob 12. uri, ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, 1518
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: ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo tudi
osebno in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15, Ljubljana, vsak dan med 12.
in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo do predvidenega datuma tudi osebno odda.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije

mu servisu oziroma odpravljanju napak in
nepravilnosti v delovanju fotokopirnih strojev
največ 8 delovnih ur od trenutka naročila
servisa oziroma prijave napake.
2. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje, ugled ter
ustrezne kadre, ki so sposobni izvesti pogodbo, ter da v preteklih treh letih pred pričetkom naročila njegovi vodstveni delavci
niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v
zvezi s poslovanjem.
3. Izjava ponudnika, da sprejme vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila, da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije
in da vse predložene fotokopije ustrezajo
originalom.
4. Izjava ponudnika o zagotavljanju storitev vzdrževanja črno belih fotokopirnih strojev na naročnikovih lokacijah.
5. Izjava, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci oziroma če nastopa, mora zanje
predložiti zahtevana dokazila o izpolnjevanju v objavi navedenih pogojev.
6. Izjave naročnikov (največ 10) o kraju,
vrednosti, datumu in kakovosti opravljenih
del ter skladnosti izvedbe s pogodbenimi
določili, s katerimi ponudnik dokazuje svoje
reference o vzdrževanju fotokopirnih strojev
v zadnjih treh letih. V izjavi morata biti navedeni tudi kontaktna oseba naročnika in
telefonska številka.
7. Tehnična dokumentacija proizvajalca za vsak posamezen fotokopirni stroj (iz
speciﬁkacije fotokopirnih strojev), oziroma
tisti del navedene tehnične dokumentacije
proizvajalca za vsak posamezen fotokopirni
stroj, iz katerega so razvidni priporočeni redni servisni intervali in zamenjava obstoječih
rezervnih delov.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
– ponudbena cena – 80%,
– odzivni čas – 20%.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-06/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 11. 5. 2005, cena:
1.200 SIT.
Pogoji in način plačila: potrdilo o vplačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023,
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s
tem da v tem primeru naročniku posreduje
tudi podatke o polnem in točnem naslovu
ﬁrme in identiﬁkacijsko številko za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 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
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Ob-11709/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Andrej Sobočan, Linhartova 51, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-58-100, faks
01/43-72-070, elektronska pošta: andrej.sobocan@mail.ir-rs.si, internetni naslov: www.
ir-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.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 27.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-297/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
odvoz, pranje, likanje in dostava perila.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Inštitut za rehabilitacijo,
Ljubljana, Linhartova 51.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost 22,050.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 7. 2005, konec 30. 6.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo in nalogom za
plačilo v velikosti 10% razpisane vrednosti
kot garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilni
rok 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: so določena v razpisni
dokumentaciji.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: so določena v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: so določena v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: so določena v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-297/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 6. 2005, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: negotovinsko na
TR št. 01100-6030278088 pri Banki Slovenije s priložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 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 31. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2005
ob 12. uri, Inštitut za rehabilitacijo, Linhartova 51, 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: 22. 4. 2005.
Inštitut za rehabilitacijo
Ob-11801/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg
12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel.
03/81-71-600, faks 03/81-71-626, elektronska pošta: obcina@smarje-pri-jelsah.si, internetni naslov: www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 64000-5/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: prevoz šolskih otrok v Občini Šmarje pri Jelšah v šolskih letih 2005/2006,
2006/2007 in 2007/2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Občine Šmarje
pri Jelšah.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: 4 x v
tednu 516 km in 1 x v tednu 448 km.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 9. 2005 in/ali konec
1. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,000.000 SIT in veljavnostjo najmanj
30 dni po odpiranju ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: plačilo
45 dni od dneva uradnega prejema računa.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
1. veljavna registracija (originalen izpis iz
sodnega registra ali druge ustrezne evidence, ki ne sme biti starejši od 30 dni),
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen (priložiti originalno potrdilo ministrstvo
za pravosodje, ki ni starejše od 30 dni, da ni
vpisan v kazensko evidenco),
3. potrdilo pristojnega gospodarskega
oziroma okrožnega sodišča, da podjetje ni
v postopku stečaja oziroma prisilne poravnave (priložiti originalno potrdilo, ki ni starejše od 30 dni),
4. potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih (da ima ponudnik poravnane vse
davke in prispevke skladno z zakonodajo
– priložiti originalno potrdilo, ki ne sme biti
starejše od 30 dni in ga izda Ministrstvo za
ﬁnance, Davčna uprava RS),
5. izjava ponudnika, skladno s 6. točko
četrtega odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih naročilih (ZJN-1A, Uradni list RS, št. 2/04),
6. navesti podizvajalce in priložiti fotokopijo sklenjenega dogovora oziroma pogodbe, v primeru, da ponudnik ne bo izvajal
vseh razpisanih del z lastnimi kapacitetami
ter delovno silo in predložiti pisne izjave
vseh v ponudbi navedenih podizvajalcev, da
je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal
svoje zapadle poslovne obveznosti; navesti
je potrebno vse podizvajalce, ne glede na
vrednost opravljenih del, velja tudi za najem
delovne sile,
7. ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (najmanj 5 avtobusov) – ponudnik mora opravljati prevoze
pri naročniku s 5 avtobusi, ki ne smejo biti
starejši od 10 let,
8. priložena struktura delovne sile,
9. izjava o sprejemu pogojev razpisne
dokumentacije,
10. izjava o sposobnosti za izvedbo posla,
11. izjava o popolnosti ponudbenih cen,
12. garancija za resnost ponudbe,
13. pogodba o izvedbi javnega naročila,
14. skupna rekapitulacija s predračunom
– ponudba,
15. minimalni plačilni rok je 45 dni.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba:
– ponudbena cena – 90%,
– tehnična usposobljenost vozil – 10%.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 64000-5/05.

IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2005.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno poravnati na TRR, št. 01324-0100003720
pred dvigom razpisne dokumentacije, z navedbo naziva in naslova prevzemnika razpisne dokumentacije s pripisom »šolski prevozi otrok«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2005 ali 40 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 30. 9. 2005.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2005
ob 12. uri; sejna soba Občina Šmarje pri
Jelšah, (II. nadstropje), Aškerčev trg 12.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Občina Šmarje pri Jelšah
Ob-11829/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna
oseba: Karel Nemec, Arh. Novaka 2B, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-22-00,
faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna oseba: Karel Nemec, Arh.
Novaka 2B, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/530-22-10, faks 02/530-22-23, elektronska pošta: karel.nemec@szz-ms.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 6a – zavarovalniške storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so zavarovalne
storitve za Zdravstveni dom Lendava,
Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zavod
za zdravstveno varstvo Murska Sobota in
Skupnost zdravstvenih zavodov Murska
Sobota z vsebino:
– avtomobilsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– vlomsko zavarovanje,
– požarno zavarovanje-civil,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
– Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva
34, 9220 Lendava,
– Zdravstveni dom Gornja Radgona,
Partizanska c. 40, 9250 Gornja Radgona,
– Zavod za zdravstveno varstvo Murska
Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota,
– Skupnost zdravstvenih zavodov, Arh.
Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovalne storitve po opisu.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 do 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo za resnost
ponudbe; ostala jamstva so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdravstveni dom Lendava, Zdravstveni dom Gornja Radgona, Zavod za zdravstveno varstvo
Murska Sobota in Skupnost zdravstvenih
zavodov Murska Sobota.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zavarovalnicah in Zakon
o zavarovalništvu.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od
8. do 14. ure v tajništvu zavoda ali tudi po
pošti s tem, da je potrebno predhodno poslati potrdilo o plačilu po faksu. Kontaktna
oseba je Nataša Osterc.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
št. 02340-0254785724 pri NLB d.d., PE
Murska Sobota s pripisom »javni razpis za
zavarovalne storitve« ali na blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do 8. 6. 2005 do 10. 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: 8. 6. 2005
ob 12. uri; Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Skupnost zdravstvenih zavodov

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 13. 5. 2005.
Cena: 1.500 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudniki bodo
po pisni zahtevi prejeli račun, po plačilu
katerega jim bo dostavljena razpisna dokumentacija. Zahteva za izdajo računa naj
vsebuje vse podatke, potrebne za izdajo
računa.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2005 ob 9. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: v skladu z zakonom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2005
ob 13 uri, Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici

Ob-11850/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Okrožno sodišče v Novi Gorici, kontaktna
oseba: Samo Turel, Kidričeva 14, 5000
Nova Gorica. Slovenija, tel. 05/335-16-70,
faks 05/335-16-97, elektronska pošta: samo.
turel@sodisce.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.

I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 23.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvajanje storitev ﬁzičnega varovanja za
sodno stavbo Okrožnega in Okrajnega
sodišča v Novi Gorici.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kidričeva 14, Nova Gorica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: vsakodnevno 24-urno ﬁzično varovanje objekta in
zaposlenih z občasnimi kontrolnimi obhodi
in usmerjanjem strank, vsakodnevno dodatno ﬁzično varovanje z usmerjanjem strank v
času poslovnega časa sodišča.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– 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 (ti. priglasitveni list);
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku ter da ni bil pravnomočno obsojen (izpis iz kazenske evidence, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje, ter potrdilo, ki
ga izda krajevno pristojno okrajno oziroma
okrožno sodišče).
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. Dokumenti morajo
biti v originalu;
– licenca za opravljanje ﬁzičnega varovanja na podlagi 8. člena ZZVO, izdana s strani Zbornice za zasebno varovanje oziroma
po Zakonu o zasebnem varovanju (ZZasV),
izdana s strani pristojnega ministrstva.
Dokumenti so lahko kopije. V primeru, da
bo naročnik to zahteval, bo moral ponudnik
predložiti original na vpogled.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova davkov, taks in drugih
dajatev, določenih z zakonom,
– da je ﬁnančno sposoben (bonitetni obrazci, za samostojne podjetnike pa potrdilo
o povprečnem stanju na transakcijskem računu v zadnjih treh mesecih, ki ga izda pristojni davčni organ).
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. Dokumenti morajo
biti v originalu.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo Zbornice RS o zasebnem varovanju o številu evidentiranih varnostnikov po
stopnjah zahtevnosti del, ki jih lahko opravljajo (potrdilo na dan odpiranja ponudb ne
sme biti starejše od treh mesecev).
Dokumenti so lahko kopije. V primeru, da
bo naročnik to zahteval, bo moral ponudnik
predložiti original na vpogled.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zasebenem varovanju (Ur. l. RS, št. 126/03.
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Št. 786/2005
Ob-11852/05
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.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 12.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije in
pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo Osnovne šole
Ankaran.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ankaran.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije in pridobitev
gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in
dozidavo Osnovne šole Ankaran – projektna
dokumentacija PGD, PZI, PZR, PID in predaja popolne vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila;
začetek 15. 6. 2005 in/ali konec 15. 12.
2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem
(8.1. točka razpisne dokumentacije), v višini
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1,000.000 tolarjev; ponudniki morajo navedeno bančno garancijo predložiti že v ponudbeni dokumentaciji;
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu
s priloženim vzorcem (8.2. 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 (8.3. točka razpisne dokumentacije), v višini 10% pogodbene vrednosti; ponudnik jo predloži po dokončanju
del ob uspešni primopredaji,
– ponudnik mora podpisati izjavo in ob
primopredaji projekta predložiti dokazilo o
izpolnjevanju pogoja 32. in 33. člena ZGO-1.
Predložiti mora kopijo police ali zavarovalne
pogodbe za zavarovanje projektantske odgovornosti za škodo. Kolikor osnovna zavarovalna pogodba ne bo dosegla višine
pogodbene vrednosti za izdelavo projektne
dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo in dozidavo OŠ
Ankaran, bo moral skleniti zavarovalno pogodbo za dozavarovanje do polne pogodbene vrednosti. To pomeni, da bo imel v garancijski dobi 10 let zavarovan projekt do polne
pogodbene vrednosti. Zavarovalna pogodba
bo vinkulirana v korist naročnika.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec mora izstavljene situacije najprej dati v
pregled in potrditev predstavniku naročnika
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:
– 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,
– 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),
– če je ponudnik v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da je zaradi takega kaznivega pravnomočno obsojen,
– 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,
– če je bila ponudniku na katerikoli način
dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika
(negativne reference),
– če ponudnik ni ekonomsko in ﬁnančno sposoben izvesti razpisanega javnega
naročila,
– če ponudnik nima zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivosti ter referenc,
– 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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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
enega projekta (ne nujno javnega naročila),
ki je po naravi in pogojih del podoben razpisanemu in vreden najmanj 15,000.000 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.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 110/02, 55/03 in 97/03
– Odl. US, v nadaljevanju ZGO-1), Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 3/03),Uredbe
o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu
na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l.
RS, št. 3/02 in 57/03), Pravilnika o podrobnejši vsebini projektne dokumentacije (Ur.
l. RS, št. 35/98, 48/98 – popr., 76/98 – Skl.
US, 64/99 in 41/01) in na njegovi podlagi
izdanih podzakonskih predpisov, veljavnih
v Republiki Sloveniji, drugih zakonskih ali
podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na
katerega se nanaša javno naročilo.
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: K3513-15/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 5. 2005.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na podračun proračuna Mestne občine Koper
št. 01250-0100005794, s pripisom: plačilo razpisne dokumentacije za izdelavo projektne dokumentacije OŠ Ankaran
K3513-15/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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. 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: 31. 5. 2005
ob 13. uri.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Mestna občina Koper
Št. 110-1/05
Ob-11858/05
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 01/30-09-937, 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: 2005/00104.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Beltinci–Lendava: prenos lege gradbene parcele in izdelava parcelacijskih
načrtov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Beltinci–Lendava.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.74.3.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1,510.000 SIT in z 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.
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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: 2005/00104.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 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
pri 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: 31. 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.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 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: 22. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 31. 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: 142 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 5. 2005
ob 12. 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: 22. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Št. 110-1/05
Ob-11859/05
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 01/30-09-937, 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: 2005/00105.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Spodnja Senarska–Cogetinci: prenos lege gradbene parcele in izdelava
parcelacijskih načrtov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: AC Spodnja Senarska–
Cogetinci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.74.3.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 1,295.000 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00105.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 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
pri 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
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Št. 110-1/05
Ob-11860/05
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 01/30-09-937, 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: 2005/00106.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
AC Slivnica–Draženci: prenos lege gradbene parcele in izdelava parcelacijskih
načrtov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: AC Slivnica–Draženci.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.74.3.00-3.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
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v višini 1,925.000 SIT in z 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.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00106.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 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
pri 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: 31. 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: 31. 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: 22. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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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:
1. Robert Bizjak Ovidoni, dipl. inž., spec.
managementa tel. 05/33-01-450,
2. Aleksander Ščuka, univ. dipl. inž.
05/33-01-455;
– za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl. ek. tel. 05/33-01-550;
– za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak,
univ. dipl. pravnica, tel. 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: isti kot v I.1.
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.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1-priloga I A.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN” Pranje tekstila” (št.
260-1/05).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za izvajanje
storitev pranja tekstila Splošne bolnišnice “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za obdobje 3 let. Predmet javnega
naročila je izvajanje storitev pranja tekstila
Splošne bolnišnice “Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica.
Tekstil zajema:
– delovno-varstvena oblačila,
– delovno obutev,
– operacijski program,
– moško, žensko in otroško konfekcijo,
– postelnjino in kuhinjske artikle.
Storitve pranja tekstila bo moral izbrani
ponudnik izvajati neprekinjeno 6 dni tedensko. Pri odvozu bo tekstil zložen v posebne
vozičke, last izbranega ponudnika, v PVC
vrečah, culah, nesortiran, nepregledan. Zjutraj prevzeti nečisti tekstil bo moral izbrani
ponudnik praviloma še isti dan oprati ter
dostaviti naročniku fco. Splošna bolnišnica
“Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica
Padlih borcev 13/a, oprano, pošito in zlikano
naslednji delovni dan (najkasneje v roku 24
ur).Pri dovozu mora biti tekstil sortiran po
velikostih in vrstah tekstila, zlikan in zložen
na kemično čistih vozičkih, last izbranega
ponudnika. Tekstil mora biti zložen na vozičkih vsebinsko po sklopih (rjuhe, pižame,
halje, delovne obleke, COB oblačila, antidekubitus blazine in drugo blago, ki ni posebej našteto); vsak sklop mora biti preštet,
ob posameznem sklopu mora biti priložena
evidenčna dobavnica. Vso logistiko in pripadajočo opremo za izvajanje storitev, ki so
predmet javnega naročila mora zagotoviti
izbrani ponudnik. Ob prevzemu se sortiran
tekstil količinsko preveri s tehtanjem in primerjalnim štetjem, opravi se primopredaja
blaga z dobavnico.

Ponudnik mora ponujati razpisano najmanj v obsegu in kakovosti kot je določeno v
tehnični speciﬁkaciji predmeta JN in bistvenih zahtevah naročnika.
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 predšolsko
invalidno mladino, Liskur 23, Rožna Dolina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: tehnična speciﬁkacija predmeta JN:
Okvirna količina pranja tekstila je Qt =
2,160.000 kg umazanega tekstila/ 3 leta.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od podpisa pogodbe.
II.3.)Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti.
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 5% od okvirne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in
plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe:
opravljene storitve bo naročnik poravnaval
mesečno po računih, ki zapadejo v plačilo
30 dan od zaključka meseca v katerem so
bile opravljene.
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
A) Na poslovnem področju:
Naročnik bo priznal sposobnost, kot je
navedeno ponudnikom, ki bodo izpolnjevali
pogoje v nadaljevanju.
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.
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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 predložene lastne izjave 6
in 6a) ponudnik izpolnjevanje pogoja bistvenih zahtev naročnika pod točko 14 dokaže
z listinami:
a) opisom tehnične opremljenosti ponudnika (izdela ponudnik),
b) popisom tipične opreme, predvidene
za izvedbo posla (izdela ponudnik),
c) navedba kvaliﬁkacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila
(vzorec priložen),
d) strukturo delovne sile, ki bo angažirana
na delih iz ponudbe (vzorec priložen).
B) Na področju referenc, tehničnih zmogljivosti in kadrov:
1. Ponudnik ima vsaj 3 potrjene reference ustanov, kjer je že izvedel ali izvaja
enaka ali podobna dela; (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 š. 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 odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet
javnega naročila; (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 pondunik 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

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 6. 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: 25. 4. 2005.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica

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 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 zahtevami naročnika, določenimi
v razpisni dokumentaciji za predmetno javno
naročilo«.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja bistvenih
zahtev naročnika pod točko 14 dokaže z
listinami (priloga 6a);
a) opisom tehnične opremljenosti ponudnika (izdela ponudnik),
b) popisom tipične opreme, predvidene
za izvedbo posla (izdela ponudnik),
c) navedba kvaliﬁkacij in izkušenj (referenc) vodstvenega in tehničnega osebja,
predvidenega za izvedbo javnega naročila
(vzorec priložen),
d) strukturo delovne sile, ki bo angažirana
na delih iz ponudbe (vzorec priložen);
– 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 potrebno predložiti.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 30-31/2005 z dne 25. 3.
2005.
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. 6. 2005.
Cena: brezplačno.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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 zaključka izvedbe javnega naročila
(36 mesecev od podpisa pogodbe).
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.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: ZD
Kočevje, kontaktna oseba: Božena Vesel,
Roška cesta 18, 1330 Kočevje, Slovenija,
tel. 893-90-03, faks 893-90-35, elektronska
pošta: zdkocevje@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.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 2.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila – storitev po odprtem postopku.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozi dializnih bolnikov na področjih
Občin Kočevje, Osilnica in Kostel za obdobje od 1. 6. 2005 do 31. 5. 2008.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Kočevje.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročilo
se oddaja v celoti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila,
začetek 1. 6. 2005, konec 31. 5. 2008.
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.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 5. 2005, cena:
12.000 SIT.
Pogoji in način plačila: navedeni v razpisni dokumentaciji.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2005 ali 19 dni
od odposlanja obvestila, do 12. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 1. 6. 2005.
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IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 4. 2005
ob 11.48, Kočevje.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
ZD Kočevje
Ob-11905/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna
oseba: Karel Nemec, Arh. Novaka 2B, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-22-00,
faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna oseba: Karel Nemec, Arh.
Novaka 2B, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/530-22-10, faks 02/530-22-23, elektronska pošta: karel.nemec@szz-ms.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev:
kategorija storitve 6a – zavarovalniške storitve.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so zavarovalne
storitve za Zdravstveni dom Ljutomer z
vsebino:
– avtomobilsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– vlomsko zavarovanje,
– požarno zavarovanje-civil,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Ljutomer, Cesta I. slovenskega tabora 2, 9240
Ljutomer.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovalne storitve po opisu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 do 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo za resnost
ponudbe; ostala jamstva so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdravstveni dom Ljutomer.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o zavarovalnicah in Zakon
o zavarovalništvu.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od
8. do 14. ure v tajništvu zavoda ali tudi po
pošti s tem, da je potrebno predhodno poslati potrdilo o plačilu po faksu. Kontaktna
oseba je Nataša Osterc.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
št. 02340-0254785724 pri NLB d.d., PE
Murska Sobota s pripisom »javni razpis za
zavarovalne storitve« ali na blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 6. 2005 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalen časovni okvir, o katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: ponudba mora veljati do sklenitve
pogodbe.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 8. 6. 2005
ob 11.30; Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Ob-11906/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA):ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Skupnost zdravstvenih zavodov, kontaktna
oseba: Karel Nemec, Arh. Novaka 2B, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/530-22-00,
faks 02/530-22-23, elektronska pošta: natasa.osterc@szz-ms.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 storitev 6a – zavarovalniške storitve
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so zavarovalne
storitve za Zdravstveni dom Murska Sobota z vsebino:
– avtomobilsko zavarovanje,
– zavarovanje stekla,
– vlomsko zavarovanje,
– požarno zavarovanje – civil,
– strojelomno zavarovanje,
– zavarovanje odgovornosti.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ul. 24, 9000 Murska
Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zavarovalne storitve po opisu.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 1. 2006 do 31. 12.
2008.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica z menično izjavo za resnost
ponudbe; ostala jamstva so navedena v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: Zdravstveni dom Murska Sobota.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, ﬁnančnih in tehničnih sposobnosti: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o zavarovalnicah in Zakon o zavarovalništvu.
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:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče vsak delovni dan od
8. do 14. ure v tajništvu zavoda ali tudi po
pošti s tem, da je trebno predhodno poslati
potrdilo o plačilu po faksu. Kontaktna oseba
je Nataša Osterc.
Cena: 10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na račun
št. 02340-0254785724 pri NLB d.d., PE
Murska Sobota, s pripisom »javni razpis za
zavarovalne storitve«, ali pri blagajni naročnika.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: do 8. 6. 2005 do 10.
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: 8. 6. 2005
ob 11. uri, Skupnost zdravstvenih zavodov
Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000 Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Skupnost zdravstvenih zavodov

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-11809/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna
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oseba: Služba za komercialne zadeve in
javna naročila RTV – Alenka Rome, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
FM VHF antenski sistem na OC Nanos.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: OC Nanos.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.23.00-0.
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: FM VHF
antenski sistem na OC Nanos – 1 komplet.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 8. 2005, v vrednosti 800.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 028/2005.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.
rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila
– Public procurement pod oznako Javno
naročilo RTV 028/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 028/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 028/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo
je dokumentu določil naročnik: RTV
028/2005-E-POG/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 6. 2005.
Pogoji in način plačila: veljavna razpisna dokumentacija je brezplačno na razpolago na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.
si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo
RTV 028/2005. Če pa ponudniki kljub temu
želijo razpisno dokumentacijo v pisni obliki,

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: 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 vsak dan od 10. do
14 ure.
Cena: 6.000 (5.000 +1.000 DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 66/2005.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 16. 5. 2005
ob 10. ur, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

bo le-ta na razpolago proti plačilu 6.000
SIT (z vključenim DDV), po enodnevni predhodni najavi po telefaksu 01/475-21-86 in
na podlagi dokazila o vplačilu. Način plačila je negotovinski, na podračun EZR pri
UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 028/2005-E-ODP/B) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: 15. 8. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2005
ob 10. uri; sejna soba Komercialne službe
RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
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: 22. 4. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 102/1765/2005
Ob-11842/05
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:
Martin Hostnik, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-75, faks
01/474-24-42, elektronska pošta: Martin.
hostnik@eles.si, internetni naslov: www.
eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: Katarina.krepﬂ@eles.si, internetni naslov: www.
eles.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: RTP 110/35/20 kV Koper.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 meseca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
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Št. 102/1766/2005
Ob-11843/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba. Aleš
Brenčič, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-51, faks 01/474-24-42,
elektronska pošta: ales.brencic@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Krepﬂ, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-11,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: Katarina.krepﬂ@eles.si, internetni naslov: www.
eles.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava spončnega materiala in drobne
opreme.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP 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.2.1) Celotna količina ali obseg: podrobna speciﬁkacija v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 2 meseca.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5%
skupne ponudbene vrednosti z vključenim
DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od datuma, določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: podrobnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo z izbrano skupino
izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbi mora
biti predložena pogodba o skupni izvedbi
naročila, ki mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo
naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. skupno ponudbeno ceno (80%),
2. dobavni rok (20%).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče vsak dan od 10. do
14. ure.
Cena: 6.000 (5.000 +1.000 DDV).
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 24/2005.
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.
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IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2005
ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, dvorana D, IV. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-11846/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo, Električne energije, d.d., kontaktna oseba: Mateja Podlesnik – za splošni del, Branko Filipič – za tehnični del, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, internetni
naslov: www.elektro-maribor.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne
informacije: Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo, Električne energije, d.d., kontaktna oseba: vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Mateja Podlesnik, tel. 02/220-01-28 –
splošni del; Branko Filipič; tel. 02/220-02-86
– za tehnični del, Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-000,
faks 02/22-00-107, elektronska pošta:
mateja.podlesnik@elektro-maribor.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo, električne energije, d.d., kontaktna oseba: Brauner Bojana, pisarna 105/1.
nadstropje, vsak delovni dan med 7.30 in
9.30, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/220-01-29, faks 02/22-00-107,
elektronska pošta: Elektro.mb@elektro-maribor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne
energije, d.d., kontaktna oseba: Jelka Kraiger, pisarna 001/pritličje, Vetrinjska ulica 2,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-00-258,
faks 02/22-00-107.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
prevozna sredstva.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Elektro Maribor d.d.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. A
2) Kratek opis: osebna vozila – nižji razred.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
26,600.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobave v roku 6 mesecev.
Sklop št. B
2) Kratek opis: osebna vozila – srednji
razred.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
28,000.000 SIT.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobave v roku 6 mesecev.
Sklop št. C
2) Kratek opis: kombinirana vozila.
3) Obseg ali količina: ocenjena vrednost:
25,400.000 SIT.

4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: dobave v roku 6 mesecev.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.1.11) Odstopanje od uporabe evropskih speciﬁkacij: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost javnega razpisa: 80,000.000
SIT;
– sklop A: 26,600.000 SIT;
– sklop B: 28,000.000 SIT;
– sklop C: 25,400.000 SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 6 mesecev.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, izjava o predložitvi garancij za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in odpravo napak v garancijskem
roku.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: rok plačila: minimalno 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih sposobnosti: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: registracija podjetja pri ustreznem
organu,
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena 93 točk,
2. tipizacija 5 točk,
3. rok plačila 2 točki.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 6. 2005.
Cena: 10.000 SIT + DDV, valuta: pred
prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965 ali pri blagajni podjetja.
Razpisno dokumentacijo je možno poslati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu
in ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 6. 2005 do 8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
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IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
s predložitvijo pisnega pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 6. 2005
ob 9. uri, Maribor, Vetrinjska ulica 2, dvorana
v II. nadstropju.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: vsak delovni
dan med 7.30 in 9.30, Mateja Podlesnik, tel.
02/22-00-128 – za splošni del, Branko Filipič, tel. 02/22-00-286 – za tehnični del.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

01/23-04-000 (hišna centrala), 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta:
irena.gacnik@elektro-ljubljana.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 56/VI. nadstropje, soba št. 16,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure, 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:
projektiranje in izvedba.
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 14/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja ﬁksne telefonije Elektra Ljubljana, d.d.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostavna dispozicija
za opremo: objekti so natančno navedeni
v speciﬁkaciji ponudbenega predračuna v
razpisni dokumentaciji.
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: celotna
količina in obseg so razvidni iz tehničnih razpisnih pogojev v razpisni dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 9 mesecev po podpisu pogodbe,
začetek: predvideni rok začetka del je mesec junij 2005.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
1 mio SIT in z rokom veljavnosti 120 dni od
odpiranja ponudb, tj. do 29. 9. 2005,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni
rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupnem nastopanju.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večjih
ponudnikov,
 redni izpis registracije ponudnika pri
pristojnem organu, če je ponudnik samos-tojni podjetnik, priglasitveni list DURS-a; oba
dokumenta morata odražati zadnje stanje,

Gradnje
Ob-11841/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Živan Savković, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-00,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: katja.
smajgl@elektro-primorska.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.I.
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: 3/2005-G.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja objekta nadzorništvo Izola in
objekta telekomunikacij.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: obrtna stanovanjska
cona Izola.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe 3%.
III.1.2) Glavni pogoji ﬁnanciranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje vključujejo: plačilo nad 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: akt o skupni izvedbi posla.
III.2.1.1) Pravni status obvezna dokazila: izpisek iz sodnega registra; izpisek iz
sodne ali druge evidence, da ima ponudnik
veljavno registracijo za dejavnost, katere
je predmet javni razpis; potrdilo ministrstva
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem, ali da zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen; izpisek, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije; potrdilo, da je ponudnik poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež; potrdilo ministrstva
za pravosodje, da ponudnik ni bil vpisan v

kazensko evidenco in da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti - obvezna dokazila: potrdilo o ﬁnančnem stanju BON1 in BON2 in potrdilo, da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON/1P, ter potrdilo poslovne
banke o prometu na TRR za zadnje 3 mesece.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna
dokazila: seznam najpomembnejših dobav;
navedbo tehničnega osebja ali strokovnih
služb, ki bo vključena v ponudnikovo izvedbo 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.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena,
2. rok izgradnje,
3. reference,
4. način plačila,
5. rok plačila.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
(B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 3/2005-G.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 18. 5. 2005.
Cena:
35.000
SIT,
TRR
št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica, sklic 43428-izgradnja nadzorništva Izola.
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 28. 7. 2005.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 5. 2005
ob 11. uri v sejni dvorani Elektro Primorska
d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 25. 4. 2005.
Elektro Primorska Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.
Št. 967/05
Ob-11974/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: Irena Homovc Gačnik, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-320,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: irena.
gacnik@elektro-ljubljana.si, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d., kontaktna oseba: Jože Osvald, univ.
dipl. inž. el. – tehnično področje, Irena Homovc Gačnik – splošno področje, Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
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V pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, dokument mora odražati zadnje stanje,
V dokazilo, da ponudnik ni bil kaz-novan
za dejanje v zvezi s poslovanjem in da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovan-jem oziroma
so posledice sodbe že izbri-sane, dokument mora odražati zadnje stanje,
V pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
V pisna izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih,
V pisna izjava ponudnika o sprejemanju
pogojev razpisa,
– potrdilo inženirske zbornice na ustreznem dokumentu za nosilca naloge za izdelavo projektne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in ﬁnančne sposobnosti – obvezna dokazila
V dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, ki so v pristojnosti Davčne uprave
RS, v skladu s predpisi RS, ne starejše od
30 dni,
V BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni, če je ponudnik samostojni podjetnik,
pa potrdila poslovnih bank o podjetnikovi
solventnosti, ne starejše od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
1 mio SIT,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od končne pogodbene
vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila
– tehnična ponudba, izdelana v skladu z razpisno dokumentacijo in razpisnimi
pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
V pisna izjava ponudnika o upoštevanju
obveznosti iz 10. tč. 23. čl. ZJN-1,
– pisna izjava ponudnika o prevzemu
odgovornosti v zvezi s servisiranjem ponujene opreme,
– pisna izjava ponudnika o ponujeni opremi,
– vsa tehnična dokumentacija po spisku
v točki 12 iz tehničnih razpisnih pogojev.
III.2.1.4) Drugi podatki (če je potrebno)
– izpolnjen obrazec »Ponudba«,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo
v zahtevani višini,
K dokazilo – referenčno potrdilo o vsaj
eni že uspešno izvedeni dobavi in motaži
razpisanemu primerljivega in delujočega
TK omrežja ﬁksne telefonije kateregakoli proizvajalca, s celotno kapaciteto nad
700 priključkov in z vsaj tremi telefonskimi strežniki/centralami z medsebojno
oddaljenostjo vsaj 5 km in lociranihi na
območju RS,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih
– posebnih pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih:
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V – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (= soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe,
 – dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (= soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe ter za vse v
ponudbi navedene podizvajalce,
K – zahteva velja kumulativno za ponudnika in njegove ev. soponudnike oziroma podizvajalce (skupno izpolnjevanje
pogojev).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev
omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo odgovorno za izvedbo javnega
naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. skupna ponudbena vrednost (65%
delež),
2. tehnična rešitev (20% delež),
3. reference ponudnika (6% delež),
4. garancijski rok (5% delež),
5. rok plačila (2% delež),
6. certiﬁkat kakovosti ISO serije 9000
ponudnika (2% delež).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 14/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 1. 6. 2005 (vsak
delovni dan od 8. do 12. ure).
Cena: 10.000 SIT (vključno z DDV).
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-14, z obvezno navedbo identiﬁkacijske številke.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 1. 6. 2005 ali 40 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: 29. 9. 2005 ali 120 dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje
ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov, ki morajo predložiti podpisano
in žigosano pooblastilo za zastopanje ponudnika, in ostala javnost.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 1. 6. 2005
ob 11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
c. 56 v Ljubljani.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: navedene
so v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo
posredoval le pisna pojasnila na pisne
zahtevke, ki bodo naročniku posredovani
do 27. 5. 2005.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo
odposlano: 22. 4. 2005.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d.

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-11358/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Center za usposabljanje invalidnih otrok
Janka Premrla Vojka Vipava, kontaktna
oseba: Lilijana Volk, Vojkova ulica 33, 5271
Vipava, Slovenija, tel. 05/365-52-00, faks
05/365-52-25, elektronska pošta: manuela.
skerjanec@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil in materiala za
prehrano 01/2005.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil in materiala za prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,922.200 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: kruh in pecivo: Don-Don
d.o.o. Metlika, kontaktna oseba: Mojca Košnjek, Trdinova pot 2 A, 8330 Metlika, Slovenija, tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 794.400 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 št. 2: jajca, sadje, zelenjava:
Agrogorica d.d., kontaktna oseba: Branka
Marušič, Vrtojbenska cesta 48, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-30-13,
faks 05/330-30-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,607.374,90 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 št. 3: zmrznjeni artikli 1: Žito d.d. Ljubljana, kontaktna oseba:
Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-61-00, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 918.801,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: zmrznjeni artikli 2: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beolič, Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/563-22-77.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 360.468,36 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: meso in mesni izdelki: MIP d.d. Nova Gorica, kontaktna oseba:
Vinko Krivec, Panovška cesta 1, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, tel. 05/330-41-00, faks
05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,367.003,38 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: testenine: Žito d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Suzana Šimenc,
Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/587-61-00, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 359.677,42 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 št. 7: čaj: Matik d.o.o., kontaktna oseba: Irena Hočevar, Smrekarjeva
ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/562-13-26, faks 01/562-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 336.687,90 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 št. 8: sokovi: Nektar
& Natura d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Kamniška cesta 24, Zg. Jarše,
1235 Radomlje, Slovenija, tel. 01/729-84-07,
faks 01/729-84-07.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 582.841,01 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: mleko in mlečni izdelki:
Agroind Vipava 1894 Vipava d.d., kontaktna oseba: Ester Furlan, Vinarska cesta 5,
5271 Vipava, Slovenija, tel. 05/367-12-00,
faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,294.935,58 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 št. 10: razni prehrambeni artikli: Fama d.o.o. Vipava, kontaktna oseba: Primož Trbovc, Goriška cesta 13, 5271
Vipava, Slovenija, tel. 05/367-13-30, faks
05/367-13-32.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,937.262,09 SIT.

Ob-11565/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika.
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/518-83-62, faks 01/518-83-03,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.
si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
3014.4 4.0.0-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 001/B/05-JR.
II.5) Kratek opis: dobava elektronskih
tablic za sistem cestninjenja ABC.
Elektronska tablica za sistem ABC
15.000 kosov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145,000.000 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. 001/b/05-JR: Trafﬁc desig
d.o.o., kontaktna oseba: Kamniška 50, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 148,425.000 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: 001/B/05-JR.
I.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2005.
VI.4) Ševilo prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-3044/05 z dne 4. 2. 2005;
2005/S22-021278 z dne 1. 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: 20. 4. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji d.d.

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: 12/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da, Ur. l. RS št. 18 z dne 25. 2.
2005, Ob-4725/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Center za usposabljanje invalidnih
otrok Janka Premrla Vojka Vipava
Ob-11564/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska
ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: osteosintetski material – 18.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 50,000.000 SIT z DDV.
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. 18.: Dentacom Inženiring, d.o.o., Efenkova cesta 61, 3320
Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44.841,36 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: J.S. Evro – Medical Company,
d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,239.414,48 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Metalka Zastopstva Media, d.o.o.,
Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,855.995,16
SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: LaboHem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230
Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 255.420 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. 12. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-22047/04, z dne 20. 8.
2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor

Stran

Ob-11577/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: šivalni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 182,000.000 SIT z DDV.
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. 18: MM Surgical, d.o.o.,
Jakšičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 87,116.068,31 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 59,955.948,43 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 19,941.645,71 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-22045/04, z dne 20. 8. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-11653/05
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) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.86.51.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 28/B.
II.5) Kratek opis: paketni ekspedit – dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,100.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 28/B: Siemens d.o.o., Bratislavska 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29.340 EUR.
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: 28/B.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Št. 404-08-580/2004-45
Ob-11656/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 333/2004-ODP.
II.5) Kratek opis: nakup sanitetnega
materiala, medicinskih pripomočkov in
laboratorijskega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 53,000.000 SIT za leto 2005 in
2006.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 333/2004-ODP:
Sanolabor, d.d., kontaktna oseba: Rolando
Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks 01/585-42-98,
elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,000.000 SIT
za 12 mesecev; najnižja ponudba I. sklop
9,326.290,46 SIT, II. sklop 18,016.297,95
SIT; najvišja ponudba II. sklop 24,504.865,47
SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-580/2004-45.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
10. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37730/04 z dne 30. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo
zjn-portal: 3740
Ob-11710/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna
oseba: Erklavec Ivan, Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-79-711, faks
01/47-79-698, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.
jh-lj.si/snaga.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 2/05.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava posod za odlaganje komunalnih odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 117,700.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– garancijska doba: 10 točk.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 2/05: Vigrad d.o.o.,
Kocbekova 30a, 3202 Ljubečna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.672 SIT; najnižja ponudba: 5.672 SIT, najvišja ponudba:
5.718 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. JR B 2/05: Saubermacher
Slovenija d.o.o., Kidričeva 8, 2230 Lenart.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 3.545 SIT; najnižja ponudba: 3.545 SIT, najvišja ponudba: 5.583 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. JR B 2/05: Exprum d.o.o.,
Celovška 62, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 3.698 SIT; najnižja ponudba: 3.698 SIT, najvišja ponudba: 4.383 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. JR B 2/05: Vigrad d.o.o.,
Kocbekova 30a, 3202 Ljubečna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 3.637 SIT; najnižja ponudba: 3.637 SIT, najvišja ponudba: 4.383 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. JR B 2/05: Eko Les d.o.o.,
Rajšpova 22, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 4.810 SIT; najnižja ponudba: 4.810 SIT, najvišja ponudba: 6.159 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. JR B 2/05: Eko Les d.o.o.,
Rajšpova 22, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 4.810 SIT; najnižja ponudba: 4.810 SIT, najvišja ponudba: 6.159 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. JR B 2/05: Vigrad d.o.o.,
Kocbekova 30a, 3202 Ljubečna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25.580 SIT; najnižja ponudba: 25.580 SIT, najvišja ponudba:
25.580 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 2/05: Vigrad d.o.o.,
Kocbekova 30a, 3202 Ljubečna.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26.977 SIT; najnižja ponudba: 26.977 SIT, najvišja ponudba:
37.058 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da 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. JR B 2/05: Exprum d.o.o.,
Celovška 62, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 31.850 SIT; najnižja ponudba: 31.850 SIT, najvišja ponudba:
46.603 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 2/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 8 z dne 28. 1. 2005,
Ob-2104/05.
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: 22. 4. 2005.
Snaga Javno podjetje d.o.o.

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
33.24.10.00-1, dopolnilni besednjak: naprave za merjenje radiacije; dodatni predmet, glavni besednjak: 33.21.22.20-7, dopolnilni besednjak: instrumenti za meteorologijo; dodatni predmet, glavni besednjak: 30.20.00.00-1, dopolnilni besednjak:
računalniška oprema; dodatni predmet,
glavni besednjak: 30.24.00.00-3, dopolnilni
besednjak: računalniški programi; dodatni
predmet, glavni besednjak: 32.40.00.00-7,
dopolnilni besednjak: omrežja; dodatni
predmet, glavni besednjak: 32.50.00.00-8,
dopolnilni besednjak: telekomunikacijska
oprema; dodatni predmet, glavni besednjak:
45.00.00.00-7, dopolnilni besednjak: gradbena dela; dodatni predmet, glavni besednjak: 50.91.00.00-7, dopolnilni besednjak:
vgradnja in instalacija električne in mehanske opreme.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
odločil naročnik: podpora Upravi Republike
Slovenije za jedrsko varnost pri nadgradnji
in modernizaciji sistema zgodnjega obveščanja.
II.5) Kratek opis: cilj projekta je prilagoditev sistema za izmenjavo informacij
v primeru jedrske ali radiološke nesreče
(Council decision 87/600 EURATOM), z
izboljšanjem in razširitvijo sistema zgodnjega obveščanja v Sloveniji. Projekt bo
omogočal takojšnje zaznavanje morebitnih
kontaminacij in bo prispeval k izboljšani
usposobljenosti Uprave Republike Slovenije
za jedrsko varnost v primeru nesreče.
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: 6404703-01-01-0002:
Enconet Consulting Ges.m.b.H., kontaktna oseba: Mr. Bojan Tomic, general
manager, Auhofstrasse 58, 1130 Vienna, Austria, tel. 0043/1/879-21-11, faks
0043/1/879-21-11-50, elektronska pošta:
b.tomic@enconet.com, internetni naslov:
Enconet@enconet.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena: 612.766,05 EUR; najnižja
ponudba 593.570 EUR, najvišja ponudba
986.254 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo to
javno naročilo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: EuropeAid/
117481/D/S/SI.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v uradnem listu: da; Ob-34066/04 št. 132 z
dne 10. 12. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša naprojket/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
da.
Če ja, navedite ime projekta oziroma programa: PHARE 2002 program za jedrsko
varnost.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo,
Uprava RS za jedrsko varnost

Ob-11714/05
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: stojna oprema po IT klasiﬁkaciji.
II.5) Kratek opis: strojna oprema po IT
klasiﬁkaciji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena za enote E, F, G, H,
I, J, L in M.
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: za enote A, B, C, D in K.
Delež, ki ga predstavlja merilo cena, v
skupni oceni je 90 točk. S tem številom
bo točkovana cenovno najnižja ponudba.
Ostale ponudbe dobijo ustrezno manj točk
(izračunano po naslednji formuli).
Formula za preračun v točke:
Pmin
T(cena) = ------------------ x T(max)
P(1..x)

be

Pri čemer je:
– T – število točk za merilo cena
– Pmin – najcenejša ponudba
– P(1..x) – vrednost posamezne ponud– T(max) – maksimalno število točk

Točkovni delež, ki ga predstavlja merilo tehnične in funkcionalne lastnosti, je 10
točk.
– oprema zagotavlja nadzorljivost in upravljivost z obstoječim naročnikovim nadzornim sistemom za enote A, B, C, D in K
+ 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/B: Lancom, d.o.o.,
Tržaška 63, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 21,946.178 SIT; najnižja
ponudba 21,946.178 SIT, najvišja ponudba
23,958.122 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 11-13 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3870/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-11715/05
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: pohištvena oprema za pošto Dol pri Ljubljani.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene opreme na pošti Dol pri Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,538.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/B: Tipo investicijske
gradnje, d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,452.512 SIT; najnižja
ponudba 6,452.512 SIT, najvišja ponudba
8,733.905 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 11-13 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3887/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-11853/05
Ali je to javno naročilo vključeno v sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo,
Uprava RS za jedrsko varnost, kontaktna
oseba: Dragan Mitič, pom. direkt., Sektor
za sevalno varnost, Železna cesta 16, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/472-11-00,
faks +386/1/472-11-99, elektronska pošta: Dragan.mitic@gov.si, internetni naslov:
www.gov.si/ursjv.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.

Stran
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Št. 106/05
Ob-11854/05
Is this contract covered by the Government Procurement Agreement (GPA): no.
I.1) Ofﬁcial name and address of the
contracting authority: Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy, Slovenian Nuclear Safety Administration, for the
attention of: Mr. Dragan Mitić, assistant director, Radiation safety division, Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenia, Telephone
+386/1/472-11-00, Fax +386/1/472-11-99,
electronic mail: dragan.mitic@gov.si, internet address: www.gov.si/ursjv.
I.2) Type of contracting authority: body
governed by public law.
II.1) Type of contract: supplies.
II.2) Is it a framework agreement: no.
II.3.1) Common Procurement Vocabulary (CPV): main object, main vocabulary:
33.24.10.00-1, supplementary vocabulary:
apparatus for measuring radiation; additional object, main vocabulary: 33.21.22.20-7,
supplementary
vocabulary:
meteorological instruments; main vocabulary:
30.20.00.00-1, supplementary vocabulary:
computer equipment and supplies; main
vocabulary: 30.24.00.00-3, supplementary vocabulary: software; main vocabulary:
32.40.00.00-7, supplementary vocabulary:
networks; main vocabulary: 32.50.00.00-8,
supplementary vocabulary: telecommunications equipment and supplies; main vocabulary: 45.00.00.00-7, supplementary vocabulary: construction work; main vocabulary:
50.91.00.00-7, supplementary vocabulary:
installation services of electrical and mechanical equipment.
II.4) Title attributed to the contract by
the contracting authority: Support to SNSA
in Upgrading and Modernisation of the National Early Warning System.
II.5) Short description: The aim of this
contract is to complete alignment in the
area of exchange of information in the
case of a nuclear or radiological accident (Council decision 87/600 EURATOM)
with improvement and expansion of the
Early Warning System (EWS) network in
Slovenia for immediate detection of potential contamination and to enhance the
overall capabilities of Slovenian Nuclear
Safety Administration (SNSA) in case of
emergency.
IV.1) Type of procedure: open.
IV.2) Award criteria: lowest price.
V.1.1) Name and address of successful supplier, contractor or service provider:
Contract No 6404703-01-01-0002: Enconet
Consulting Ges.m.b.H., For the attention of:
Mr. Bojan Tomic, general manager, Auhofstrasse 58, 1130 Vienna, Austria, Telephone
0043/1/879-21-11, Fax 0043/1/879-21-11-50,
electronic mail: b.tomic@enconet.com, internet address: enconet@enconet.com.
V.1.2) Information on value of contract
or on lowest and highest tenders taken
into consideration (excluding VAT): price
612.766,05 EUR; lowest offer 593.570 EUR,
highest offer 986.254 EUR.
V.2.1) Is the contract likely to be subcontracted: no.
VI.1) Is this notice a non-mandatory notice: no.
VI.2) Reference number attributed to the
ﬁle by the contracting authority: EuropeAid/
117481/D/S/SI.
VI.3) Date of contract award: 16. 3.
2005.
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VI.4) Number of tenders received: 6.
VI.5) Was this contract subject to a
Notice in the Ofﬁcial Journal: yes; 2004/S
235-202241of 2. 12. 2004.
VI.6) Does this contract relate to a
project/programme ﬁnanced by EU Funds:
yes.
If yes, indicate the project/programme
and any useful reference: PHARE 2002
Horizontal programme in the ﬁeld of nuclear safety.
VI.8) Date of dispatch of this notice
22. 4. 2005.
Ministry of Environment,
Spatial Planning and Energy
Ob-11869/05
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, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 282/2004-ODP.
II.5) Kratek opis: priznanja MORS in
ostala kovinska galanterija, oziroma trije
sklopi in sicer:
1. sklop: artikli z nanosom žganega
emajla,
2. sklop: artikli s prevlečenim prozornim
poliesterskim emajlom in
3. sklop: artikli razne kovinske galanterije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 136,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena:
najnižja skupna vrednost posameznega
sklopa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 282/2004-ODP
– 2. sklop, artikli prevlečeni s prozornim poliesterskim emajlom: DVZ Ponikve d.o.o.,
kontaktna oseba: Rihard Gasparič, Ponikve
76, 1312 Videm-Dobrepolje, Slovenija, tel.
01/780-72-89, faks 01/780-72-19, elektronska pošta: dvzponikve@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 39,920.950 SIT, najvišja ponudba
40,721.790 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 282/2004-ODP
– 3. sklop, artikli ostale razne kovinske galanterije: Heledi's d.o.o., Celje, kontaktna
oseba: Marjan Ojsteršek, Kersnikova 17,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-26-30,
faks 03/428-26-21, elektronska pošta: marjan@heledis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
56,047.875 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-462/2004-38.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 2004/S-245-210909 z dne
16. 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: 25. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS
Ob-11870/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, kontaktna oseba: Alenka
Smrekar, Gregorčičeva 27/a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-18-23,
faks +386/1/478-18-78, internetni naslov:
http://mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5, dodatni predmet: glavni besednjak 36.12.11.60-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. zadeve: 402-04-1/2005,
št. JN: 1/05 VV, predmet: dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za novo
poslovno stavbo državnih organov v Tolminu.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pisarniške in arhivske opreme za novo
poslovno stavbo državnih organov v
Tolminu v velikosti 3.417 m2 (klet, pritličje in dve nadstropji).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,333.333,40 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. splošni garancijski rok – do 2 točki.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/05 VV: Lesnina MG
Oprema d.d. Ljubljana, kontaktna oseba:
Jože Breznik, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/436-22-67, faks
+386/1/436-34-41, elektronska pošta: info@Lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 41,781.300 SIT, najvišja ponudba
51,112.400 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: št. zadeve:
402-04-1/2005, št. JN: 1/05 VV.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-3036/05 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: 20. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
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Ob-11975/05
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, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika*: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 111/2002-OMP-02.
II.5) Kratek opis: nakup čistil, potrošnega materiala in pripomočkov za čiščenje
ter toaletno sanitarnega materiala:
I. sklop: sredstva za kuhinje, vrednost:
ca. 40,000.000 SIT,
II. sklop: sredstva za objektno higieno in
pranje vozil, vrednost: ca. 27,000.000 SIT,
III. sklop: sredstva za pranje v pralnicah in ostalo tekstilno higieno, vrednost: ca.
2,400.000 SIT,
IV. sklop: pripomočki za vzdrževanje higiene, vrednost: ca. 34,000.000 SIT,
V. sklop: higienska papirna konfekcija,
vrednost: ca. 39,000.000 SIT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 142,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
a) vrednost ponudbe – maksimalno možno število točk 90,
b) ponujeni popust – maksimalno možno
število točk 10.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. MORS 111/2002-OMP-02:
sklop I., sklop II., sklop III.: Ecolab d.o.o.,
kontaktna oseba: Zvezdana Lamovšek,
Vajngerlova 4, 4000 Maribor, Slovenija, tel.
02/42-93-100, faks 02/42-93-152.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena:
– sklop I.: ca. 40,000.000 SIT,
– sklop II.: ca. 27,000.000 SIT,
– sklop III.: ca. 2,400.000 SIT.
Sklop IV.: Sava Trade d.d., kontaktna
oseba: Mojca Jurečič Gudeljevič, Cesta v
Mestni log 90, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-130, faks 01/24-20-160.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: sklop IV: ca.
34,000.000 SIT.
Valtex&CO d.o.o., kontaktna oseba:
Niko Kumar, C.A.Bitenca 68, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-40, faks
01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): cena: sklop V.: ca.
39,000.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
404-08-17/2001-151.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
sklop I., sklop II., sklop III., sklop IV. – 10. 2.
2004, sklop V. – 30. 6. 2004.
VI.4) Število prejetih ponudb: sklop I – 1
ponudba, sklop II. – 6 ponudb, sklop III. – 1

mičnine in skupne službe državne uprave,
kontaktna oseba: Tatjana Kozole, 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: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 503.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 96/04 VV; številka zadeve: 362-03-2/2005.
II.5) Kratek opis: obnova službenih stanovanj po Sloveniji – III. faza/2004, in sicer celotna obnova po enega službenega
stanovanja v Ljubljani, Grosuplju in Mirni
ter delna obnova enega službenega stanovanja v Sežani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,200.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 96/05 VV; zadeva št.:
362-03-2/2005: Tipo investicijske gradnje
d.o.o., Kardeljeva ploščad 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14,778.059 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. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 17-18 z dne 25. 2.
2005, Ob-5181/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za investicije, nepremičnine
in skupne službe državne uprave

ponudba, sklop IV. – 4 ponudbe, sklop V.
– 4 ponudbe.
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: 25. 4. 2005.
Ministrstvo za obrambo RS

Gradnje
Ob-11645/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Energetika Celje, j.p., d.o.o., kontaktni osebi: Ivan Jurak, tel. 03/425-33-14, Andrej
Marinček, tel. 03/425-33-20, Smrekarjeva
1, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/425-33-00,
faks 03/425-33-66, elektronska pošta: Ivo.
jurak@Energetika-CE.si, internetni naslov:
www.Energetika-CE.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: E – JN – GEO 02/2004.
II.5) Kratek opis: izvedba raziskovalno
kaptažne vrtine za ugotovitev možnosti
izkoriščanja geotermalne energije za gospodarske namene.
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. ponudbena cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. E – JN – GEO 02/2004:
GZL GeoProjekt, d.d., kontaktna oseba: Krsto Tarle, u.d.i.r., Letališka cesta 27, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 35,800.000 SIT;
najnižja ponudba 35,800.000 SIT, najvišja
ponudba 44,319.000 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: E – JN – GEO
2/2004.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 1. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-2607204 z dne 1. 10. 2004.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
Ob-11720/05
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, nepre-

Stran

Št. 324-01-4/2004
Ob-11977/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Slovenj Gradec, kontaktna
oseba: Lidija Požgan, univ. dipl. prav., Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
tel. 02/881-21-42, faks 02/881-21-18, elektronska pošta: lidija.pozgan@slovenj-gradec.si, internetni naslov: www.slovenj-gradec.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 324-01-4/2004.
II.5) Kratek opis: izvedba geotermelene
raziskovalne-kaptažne vrtine MD-1 v Mislinjski Dobravi pri Slovenj Gradcu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77,300.000 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. 324-01-4/2004: GEoProjekt, Podjetje za geotehnična dela d.d., kontaktna oseba: Marko Lukač, direktor, Letališka cesta 27, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/520-40-00, faks 01/520-040-21, elektronska pošta: info@gzi-geoprojekt.si, internetni
naslov: www.gzi-geoprojekt.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 77,300.000 SIT;
najnižja ponudba 77,300.000 SIT, najvišja
ponudba 91,744.320 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 324-01-4/2004.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 4 z dne 14. 1. 2005,
Ob-677/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 4. 2005.
Mestna občina Slovenj Gradec

Storitve
Št. 231/05
Ob-11552/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.5) Kratek opis: namestitev in dobava
komunikacijske opreme za izvedbo integracijske hrbtenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8/05: NIL podatkovne komunikacije, d.o.o., Tivolska cesta 48,
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-46-500, faks 01/47-46-501.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,152.820,60 SIT
z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek je bil izveden na podlagi 1. točke tretjega odstavka
20. člena ZJN-1 in predhodno izvedenega
neuspelega odprtega postopka.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Klinični center Ljubljana
Št. 229/05
Ob-11554/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, Služba za javna
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naročila, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana,
Slovenija, faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.5) Kratek opis: nakup in namestitev
strežniške strojne opreme in programske
licenčne opreme za integracijsko hrbtenico ter izvedba implementacije in vzdrževanje integracijske hrbtenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 173 mio SIT z DDV (za obdobje treh
let).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7/05: skupna ponudba ponudnikov Marand inženiring, d.o.o., Cesta
v Mestni log 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/283-33-77, faks 01/283-33-88 in Infonet Kranj, d.o.o., Cesta talcev 39, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/280-09-000, faks
04/280-09-010.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 171,854.891,65 SIT
z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 2. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: postopek je bil izveden na podlagi 1. točke tretjega odstavka
20. člena ZJN-1 in predhodno izvedenega
neuspelega odprtega postopka.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 18. 4. 2005.
Klinični center Ljubljana
Ob-11556/05
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: Tatjana Kozole, 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:
74.14.20.00-6.

II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 14.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka JN: 89/04 VV; številka zadeve: 363-03-11/2004.
II.5) Kratek opis: izvajanje storitev
vzdrževanja objektov, garaže, vgrajenih
sistemov in naprav ter urejanje funkcionalnega zemljišča in garaže na objektih
kompleksa Mladika – Prešernova 25 in
Šubičeva 11 v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,520.000 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. 89/04 VV; zadeva št.:
363-03-11/2004: SPL Ljubljana d.d., poslovanje z nepremičninami in inženiring, Frankopanska 18/a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,531.685,56 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
delež: 51,2%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 10 z dne 4. 2.
2005, Ob-2871/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2005.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-11558/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., kontaktna oseba: Milan Stevanovič,
Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava
Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/51-88-362, faks 01/51-88-303,
elektronska pošta: milan.stevanovic@dars.
si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 005/S/05-JR.
II.5) Kratek opis: preventivni zdravstveni pregledi:
– sklop 1: preventivni zdravstveni pregledi za PE AC Postojna,
– sklop 2: preventivni zdravstveni pregledi za PE AC Slovenske Konjice,
– sklop 3: preventivni zdravstveni pregledi za PE AC Ljubljana,
– sklop 4: preventivni zdravstveni pregledi za PE AC Hrušica,
– sklop 5: preventivni zdravstveni pregledi za PE AC Maribor,
– sklop 6: preventivni zdravstveni pregledi za PE AC Kozina,
– sklop 7: preventivni zdravstveni pregledi za PE AC Vransko,
– sklop 8: preventivni zdravstveni pregledi za PE AC Novo mesto,
– sklop 9: preventivni zdravstveni pregledi za strokovna področja, Izpostava Dunajska 7, Ljubljana.

43 / 29. 4. 2005 /

3175

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 005/S/05-JR: javni razpis
za javno naročilo se razveljavi.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 005/S/05-JR.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 10 z dne 4. 2. 2005,
Ob-3045/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev EU:
ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.

I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 74.27.42.00-2, dodatni predmeti:
62.40.00.00-6,
24.64.10.00-9,
74.27.50.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ciklično aerosnemanje Slovenije – CAS 2005.
II.5) Kratek opis: aerosnemanje 18 fotogrametričnih blokov (iz projekta cas
2000).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
1. cena – od 0 do 70 točk,
2. vrsta opreme in storitev – od 0 do 10
točk,
3. reference izvajalca – od 0 do 10 točk,
4. čas izdelave – od 0 do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Geodetski zavod Slovenije d.d., kontaktna
oseba: Rok Valič, Zemljemerska ulica 12,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/432-71-21,
faks 01/231-04-34, elektronska pošta: info@gzs-dd.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34,998.333,33 SIT;
najnižja ponudba 34,998.333,33 SIT, najvišja ponudba 34,998.333,33 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:
9. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-3766/05 z dne 11. 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: 21. 4. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije

Št. 01/2005
Ob-11561/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
kontaktna oseba: Simon Kač, univ. dipl. inž.
vod. in kom. inž., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-50-300, faks 03/42-50-360,
elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.
vo-ka-celje.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: JNST01/2005.
II.5) Kratek opis: izvajanje preiskav kvalitete pitne vode.
Predmet javnega naročila je izvajanje preiskav kvalitete pitne vode vodovodov v upravljanju podjetja Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., strokovno svetovanje s področja zdravstvene problematike pitne vod in
strokovno svetovanje s področja tehnologije
priprave pitne vode in kemizma vode.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 48,000.000 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. JNST01/2005: Zavod za
zdravstveno varstvo Celje, kontaktna oseba: Simona Uršič, dr. med., Ipavčeva 18,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-51-200,
faks 03/42-51-115, elektronska pošta: simona.ursic@zzv-ce.si, internetni naslov: www.
zzv-ce.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 48,483.092 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 17-18 Ob-5201/05 z dne 25. 2.
2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 4. 2005.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Ob-11568/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Stražar, Savska cesta 34,
1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/729-54-40,
01/729-54-50.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izbira izvajalca za menjavo vodomerov, JR 10/04.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, reference, odzivni čas.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10/04: CMC Ekocon
d.o.o., kontaktna oseba: IOC-Zapolje-Logatec, 1370 Logatec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 46,241.250 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: JR 10/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.
Ob-11570/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Stražar, Savska cesta 34,
1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/729-54-40,
faks 01/729-54-50.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izbira izvajalca za odčitavanje vodomerov, JR 09/04.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: ceno, odzivni
čas.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 09/04: Entim d.o.o., Tbilisijska cesta 81, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 52,480.000 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 09/04.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o.
Ob-11572/05
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.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.

Stran

Ob-11574/05
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.
01/478-48-00, faks 01/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni
naslov: http://www.gu.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 74.27.51.00-8, dodatni predmeti:
74.27.42.00-2,
74.27.41.00-1,
74.27.50.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Sk-At-OF 1-2005.

Stran
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II.5) Kratek opis: skeniranje, aerotriangulacija in izdelava ortofota: 15 fotogrametričnih blokov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,300.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena – od 0 do 70 točk,
2. čas izdelave – od 0 do 20 točk,
3. reference izvajalca – od 0 do 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Geodetski inženiring Maribor, Geoin d.o.o.,
Gosposvetska cesta 29, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/252-33-84, faks 02/252-33-85,
elektronska pošta: geoin@geoin.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,480.000 SIT;
najnižja ponudba 33,480.000 SIT, najvišja
ponudba 34,661.250 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): 10,044.000 SIT. Delež: 30%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-6165/05 z dne 4. 3. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-11649/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za okolje in prostor, kontaktna
oseba: Jadranko Medak, Dunajska c. 48,
1000 Ljubljana, Slovenija, faks 478-71-82,
elektronska pošta: Jadranko.medak@gov.
si, internetni naslov: http.//www.gov.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: 430-01-4/2005.
II.5) Kratek opis: indikativni razvojni
načrt energetskega sektorja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ponudbena cena,
trajanje razpisanih nalog, reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: IBE d.d., kontaktna oseba: mag.
Uroš Mikoš, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,950.000 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: 430-01-4/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 11-13 z dne 11. 2.
2005, Ob-3767/05.
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: 22. 4. 2005.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-6/2005-14
Ob-11651/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Statistični urad Republike Slovenije, kontaktna
oseba: Alenka Škafar, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-15-134, faks
01/24-15-344, elektronska pošta: gp.surs@gov.si, internetni naslov: http:www.stat.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.25.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-6/2005.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje in zagotavljanje delovanja informacijskega sistema Intrastat za obdobje od 1. 6. 2005
do 31. 5. 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 98,107.205,75 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa: povezan z zaščito izključnih pravic.
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. 430-6/2005: ZZI d.o.o.,
kontaktna oseba: Edmons Pajk, Pot k sejmišču 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/53-03-300, faks 01/53-03-340, elektronska pošta: info@zzi.si, internetni naslov:
http:/www.zzi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 98,107.205,75 SIT
brez DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-6/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 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: 22. 4. 2005.
Statistični urad Republike Slovenije
Ob-11654/05
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, elektronska pošta: alenka.
mihurko@posta.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27-1B.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.32.30.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4/S.
II.5) Kratek opis: izbor izvajalca za neodvisno merjenje kakovosti v notranjem
poštnem prometu za obdobje treh let.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT letno.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4/S: Quotas GmbH, Gasstrasse 6b, 22761 Hamburg, Nemčija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,300.000 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: 4/S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-435/05 z dne 21. 1. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se ﬁnancira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-11705/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma Ribnica, kontaktna oseba: Milan Asič, Majnikova ulica 1, 1310 Ribnica, Slovenija, tel.
01/837-22-20, elektronska pošta: zdravstvenidom.rib.rac@siol.net.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 25.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-02/2005.
II.5) Kratek opis: prevozi dializnih bolnikov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 02/2005: Herbby d.o.o.,
kontaktna oseba: Oblak Boris, Grič cesta
IV/6, 1310 Ribnica, Slovenija, tel. 8361-555,
elektronska pošta: info@herbby.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,210.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 4. 2005.
Zdravstveni dom dr. Janeza Oražma
Ribnica

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 11-13 z dne 11. 2. 2005,
Ob-3869/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 4. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Ob-11707/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Državni zbor, kontaktna
oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-96-81, faks
01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.
vovk@dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78.24.00.00-1; dodatni predmeti, glavni besednjak: 74.12.11.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC):
78240000-1 tiskarske in distributerske
storitve,
74121100-4 računovodske storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 043-06/94-1/6.
II.5) Kratek opis:
a) priprava za tisk, tiskanje in distribucija Poročevalca, glasila Državnega
zbora Republike Slovenije,
b) vodenje poslovanja z naročniki glasila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 170,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena:
a) cena priprave za tisk, tiska in distribucije,
b) cena za vodenje poslovanja z naročniki;
2. dobavni rok;
3. dodatne ugodnosti:
a) hramba 50 izvodov vsake številke Poročevalca v prostorih izvajalca eno leto,
b) dostava Poročevalca v prostore naročnika,
c) brezplačna vezava letnika Poročevalca.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
SET, Podjetje za usposabljanje invalidov,
d.d., kontaktna oseba: Ivo Gulič, Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, Slovenija, tel.
01/587-44-11, faks 01/528-24-74, elektronska pošta: tiskarna@set.si, internetni naslov: www.set.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 277.987,50 SIT/37.500
SIT; najnižja ponudba: 277.987,50 SIT/
37.500 SIT, najvišja ponudba: 509.704,20
SIT /50.000 SIT. Opomba: prva vrednost
predstavlja aritmetično sredino cen za tisk
obsega 64, 80 in 96 strani za eno številko
pri nakladi 2100 izvodov, druga pa ceno
za vodenje poslovanja z naročniki za eno
številko.
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: 043-06/94-1/6.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da, Ur. l. RS, št. 135 z dne 17. 12. 2004,
Ob-34479/04.
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: 21. 4. 2005.
Republika Slovenija,
Državni zbor
Ob-11713/05
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.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: vzdrževanje programske
opreme Entrust.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje programske opreme Entrust.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
8.12.1 Cena – vzdrževalna ura za preventivno vzdrževanje v celoti (utež v skupni
oceni: 95%).
Ponujena cena za preventivno vzdrževanje v celoti vsebuje:
– vzdrževanje že implementirane programske opreme Entrust,
– preventivno vzdrževanje programske
opreme,
– izobraževanje za uporabo novih verzij
programske opreme,
– vzdrževanje strojnih modulov Nciper,
– svetovanje in pomoč pri pripravi novih
storitev in produktov na področju CA.
8.12.2 Cena – vzdrževalna ura za interventno vzdrževanje (utež v skupni oceni:
5%)
Cena vzdrževalne ure mora vsebovati:
– ceno delovne ure tehnika v rednem
obratovalnem času, ki se upošteva na delovni dan med 6. uro zjutraj in 18. uro popoldan.
Cena vzdrževalne ure ne vsebuje:
– potnih stroškov, ki se obračunajo na
osnovi z zakonom določene kilometrine,
– potrebnega montažnega materiala in
drugega materiala,
– ostalih stroškov, ki jih ne moremo predvideti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3/B: Hermes Plus
d.d., Šlandrova 2, 1231 Ljubljana Črnuče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13,977.804 SIT; najnižja ponudba 13,977.804 SIT.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

Stran

Obvestilo o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-11579/05
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava delov za visečo progo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 28,000.000 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. 3: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod Hladnik, Šuštarjeva 2,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-230,
faks 03/56-25-240.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28,354.740 SIT
brez DDV.
Valuta: 81 dni po dobavi in izstavitvi 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: 2.
V.4.2) Javno naročilo št. 3.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
28,354.740 SIT brez DDV.
Valuta: 81 dni od dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
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.
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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
15-16, Ob-4298/05.
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: 21. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-11580/05
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava ostalega gradbenega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 47,470.000 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. 2: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Anton Jelenko, Kopitarjeva 2, 1001
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/56-03-367, faks
01/56-03-338.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 43,110.278,80 SIT
brez DDV.
Valuta: 90 dni po dobavi in izstavitvi 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. 2.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
43,110.278,80 SIT brez DDV. Valuta: 90 dni
od dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
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.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
15-16, Ob-4300/05.
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.
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VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-11582/05
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava izdelkov iz
gume in plastike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,000.000 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. 5: Pego d.o.o., kontaktna oseba: Gojmir Glavnik, Lava 2B, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/428-50-02, faks
03/428-50-06.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39,842.747 SIT
brez DDV.
Valuta: 70 dni po dobavi in izstavitvi 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: 4.
V.4.2) Javno naročilo št. 5.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
39,842.747 SIT brez DDV. Valuta: 70 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
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.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
15-16, Ob-4301/05.
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: 21. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-11584/05
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.

03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava TH podporja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,000.000 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. 6: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod Hladnik, Šuštarjeva 2,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-230,
faks 03/56-25-240.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29,998.400 SIT
brez DDV.
Valuta: 61 dni po dobavi in izstavitvi 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: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 6.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
29,998.400 SIT brez DDV. Valuta: 61 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
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.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
10, Ob-3229/05.
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: 21. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-11585/05
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: Stane Medvešek, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-100, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: nabava verig in pribora za transporterje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,500.000 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:

43 / 29. 4. 2005 /

3179

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Št.

javno naročilo št. 4: Omnikom d.o.o., kontaktna oseba: Metod Hladnik, Šuštarjeva 2,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-230,
faks 03/56-25-240.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25,590.025 SIT
brez DDV.
Valuta: 81 dni po dobavi in izstavitvi 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: 3.
V.4.2) Javno naročilo št. 4.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
25,590.025 SIT brez DDV. Valuta: 81 dni od
dobave materiala in izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
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.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
15-16, Ob-4302/05.
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: 21. 4. 2005.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

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: 18. 4. 2005.
Elektro - Slovenija d.o.o.

Št. 102/1768/2005
Ob-11845/05
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: Marko Hrast, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-24-56, faks
01/474-24-42, elektronska pošta: marko.
hrast@eles.si, internetni naslov: www.eles.
si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 9/05.
II.5) Kratek opis: dobava VN opreme za
objekt: RTP Selce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 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. 9/05: Elektrotehna Elex
International trade d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Štampﬂ, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/234-47-00; C&G d.o.o.,
kontaktna oseba: Aleš Pirc, Riharjeva 32,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-42-40,
faks 01/283-40-25.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,068.080 SIT,
2,824.800 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 9/05
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 10,068.080 SIT, 2,824.800
SIT.
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.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 4. 2005, 7. 4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ob-5204/05
z dne 25. 2. 2005.
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: 22. 4. 2005.
Elektro - Slovenija d.o.o.
Ob-11903/05
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: Danilo
Krajnc, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-31-88, faks 01/474-31-22,
elektronska pošta: danilo.krajnc@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep 206/2004.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lastne
rabe v RTP Ajdovščina.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 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: Elektro - Slovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Danilo Krajnc, Hajdrihova ulica 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-31-88,
faks 01/474-31-22, elektronska pošta: danilo.krajnc@eles.si, internetni naslov: www.
eles.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,527.106,80 SIT ali
najnižja ponudba: 22,527.106,80 SIT, najvišja ponudba: 37,617.571 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci: ali obstaja
verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 3. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da, Ur. l. RS, št.
8 z dne 28. 1. 2005, Ob-2539/05.

Stran

Storitve
Št. 102/1767/2005
Ob-11844/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Martin Hostnik, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-75, faks
01/474-24-42, elektronska pošta: Martin.
hostnik@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: sklep št. 205/2004.
II.5) Kratek opis: izvajanje gradbenih in
obrtniških del ter električnih in strojnih
instalacij v stavbi in na platoju na objektu
RTP 110/35/20 kV Koper.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 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. 205/2004: Marc Gradbeno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Andrej
Marc, Lavričeva 48, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-43-50, faks 05/364-43-55.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 277,972.589,56 SIT.
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:
delež 16%.
V.4.2) Javno naročilo št. 205/2004.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 277,972.589,56 SIT.
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:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 5.
4. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; št. 102/581/2005
z dne 11. 2. 2005.
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: 22 4. 2005.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Stran
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Mednarodni razpisi
Št. 08407-24/2003 2100 01 Ob-11979/05
Obvestilo o podpisu pogodbe za
dobavo opreme
Naziv projekta: Oblikovanje prostorskega in nepremičninskega informacijskega centra za podporo malemu in
srednjemu gospodarstvu
Lokacija - Maribor/Štajerska/Slovenija
1. Številka objave: Čezmejna regija na
poti digitalizacije, 4908701.01.01.0011.
2. Datum objave razpisa za izbiro dobavitelja. 21. 1. 2005.
3. Število in nazivi sklopov:
– sklop 1: računalniška oprema,
– sklop 2: ostala oprema.
4. Pogodbeni znesek:
– sklop 1: računalniška oprema:
24.806,40 EUR,
– sklop 2: ostala oprema: 4.380 EUR.
5. Datum podpisa pogodb:
– sklop 1: računalniška oprema: 15. 4.
2005,
– sklop 2: ostala oprema: 15. 4. 2005.
6. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: računalniška oprema – 1 ponudba,
– sklop 2: ostala oprema – 1 ponudba.
7. Naziv in naslov izbranega ponudnika:
– sklop 1: računalniška oprema – LANCom d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor,
– sklop 2: ostala oprema – LANCom
d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor.
Mestna občina Maribor
Služba za geografski informacijski
sistem ter obdelavo podatkov
Št. 08407-4/2003 2100 01
Ob-11981/05
Supply contract award notice
Contract title: Forming spatial and
real-estate information centre for supporting small and middle sized business
Location – Maribor/Styria/Slovenia
1. Publication reference: Cross Border
Region Goes Digital, 4908701.01.01.0011.
2. Publication date of the procurement
notice: 21. 1. 2005.
3. Lot number and lot title:
– Lot 1: Computer equipment,
– Lot 2: Other equipment.
4. Contract value:
– Lot 1: Computer equipment: 24.806,40
EUR,
– Lot 2: Other equipment: 4.380 EUR.
5. Date of award of the contract:
– Lot 1: Computer equipment: 15. 4.
2005,
– Lot 2: Other equipment: 15. 4. 2005.
6. Number of tenders received:
– Lot 1: Computer equipment – 1 tender,
– Lot 2: Other equipment – 1 tender.
7. Name and address of successful tenderer:
– Lot 1: Computer equipment – LANCom
d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor,
– Lot 2: Other equipment – LANCom
d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor.
Mestna občina Maribor
Služba za geografski informacijski
sistem ter obdelavo podatkov
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Javni razpisi
Št. 19-19/01

Ob-11820/05
Sprememba

Na podlagi tretjega odstavka tretjega člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja
(Ur. l. RS, št. 117/00, 24/01, 106/01, 102/02,
33/03, 42/04 in 8/05) Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja spremembo javnega razpisa Ekološkega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada, za kreditiranje okoljskih naložb 32LI04B
Javni razpis Ekološkega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. l. RS, št.
127/04), se spremeni tako, da se v prvem
odstavku prve točke (“1. Predmet razpisa
in višina razpisanih sredstev”) znesek "1,5
milijarde SIT" nadomesti z zneskom "2,5
milijarde SIT".
Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Ob-11847/05
Popravek
Popravek besedila javnega razpisa za
podelitev stavbne pravice:
»11. Upoštevane bodo prijave na razpis, ki bodo prispele najkasneje do 30. maja
2005 do 13. ure.
14. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
3. junija 2005, in sicer ob 12. uri, v sejni sobi
Občine Izola, Sončno nabrežje 8, Izola. Javno odpiranje ponudb bo vodila komisija.«
Občina Izola
Ob-11717/05
Odbor za podeljevanje nagrad RS na
področju šolstva objavlja na podlagi 7. člena
Zakona o nagradah RS na področju šolstva
(Ur. l. RS 56/94) ter 2. člena Pravilnika o
delu Odbora za podeljevanje nagrad RS na
področju šolstva
javni razpis
nagrad Republike Slovenije na področju
šolstva za leto 2005
1. Naziv razpisovalca: Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva.
2. Predmet javnega razpisa: predlogi za
nagrade Republike Slovenije na področju
šolstva.
3. Splošno o nagradah:
Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem
za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno-izobraževalnega procesa,
za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih
svoboščin in humanizacije odnosov v šoli,
za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov
ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.
Kandidate za nagrade lahko predlagajo ﬁzične in pravne osebe. Predlagatelji ne
morejo predlagati podelitve posmrtne nagrade.
Nagrado lahko prejme posameznik(-ica),
skupina, zavod ali druga organizacija s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva, izobraževanja in usposabljanja otrok in

mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega šolstva, izobraževanja odraslih, višjega
in visokega šolstva, dijaških in študentskih
domov, šolstva pripadnikov madžarske in
italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
šolstva pripadnikov slovenske manjšine v
Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture
za Slovence po svetu.
Odbor bo podelil največ 11 nagrad. Posameznik, skupina, zavod ali druga organizacija lahko dobi nagrado samo enkrat.
Nagrajeni so lahko posamezniki(-ice),
skupine, zavodi ali druge organizacije, če
na posameznem področju delujejo najmanj
10 let.
Posameznik(-ica) je lahko nagrajen(-a)
za življenjsko delo, če je na posameznem
področju deloval(-a) najmanj 30 let.
4. Merila za dodelitev nagrad:
4.1. Nagrada za posebno uspešno vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v vzgoji in izobraževanju se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da je dosegel(-la) v šolski praksi oziroma pri organiziranju in razvoju na področju
vzgoje in izobraževanja nadpovprečne, tudi
v javnosti prepoznane in potrjene rezultate.
4.2. Nagrada za avtorsko delo na področju učbenikov in učnih pripomočkov se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a)
in objavil(-a) vsaj en učbenik, ki ga je strokovna kritika ocenila kot izjemno kakovostnega in izvirnega, oziroma je pripravil(-a)
več učnih pripomočkov, ki so bili ugodno
ocenjeni in so se širše uveljavili na področju
vzgoje in izobraževanja.
4.3. Nagrada za najvišje dosežke v znanstvenem delu v vzgoji in izobraževanju se
lahko podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem, opredeljenim v točki 3 tega razpisa,
poleg tega pa še:
– da je v zadnjih petih letih napisal(-a)
in objavil(-a) vsaj eno izvirno znanstveno
delo s področja vzgoje in izobraževanja, ki
je pomembno prispevalo k razvoju vzgoje in
izobraževanja.
4.4. Nagrada za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja se lahko
podeli kandidatu(-ki), ki zadošča pogojem,
opredeljenim v točki 3 tega razpisa, poleg
tega pa še:
– da njegovi (njeni) učenci, dijaki, študentje oziroma odrasli dosegajo nadpovprečne uspehe pri šolanju oziroma študiju ali na
domačih in tujih tekmovanjih, ali če dosega
nadpovprečne rezultate pri vzgojnem, svetovalnem, mentorskem delu, strokovnem ali
znanstveno-raziskovalnem delu ali če se je
vidno uveljavil(-a) na področju dodiplomskega, podiplomskega izobraževanja oziroma
stalnega strokovnega spopolnjevanja učiteljev(-ic) oziroma vzgojiteljev(-ic).
5. Obvezne sestavine predloga za nagrado:
– ime in priimek kandidata(-ke), naslov
stalnega bivališča, izobrazba in zaposlitev,
– ime in priimek kandidatov(-tk), naslovi
stalnih bivališč, izobrazba in zaposlitev, če
gre za skupino posameznikov,
– ime zavoda ali druge organizacije, naslov, natančen opis dejavnosti,
– pisna utemeljitev z dokazili,
– osnovni podatki o predlagatelju.
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6. Obrazec za prijavo na razpis in dodatne informacije dobite pri mag. Poloni Šoln
Vrbinc (Ministrstvo za šolstvo in šport), tel.
01/478-43-65. Obrazec je dosegljiv tudi na
spletni strani ministrstva.
7. Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj
predlagatelji pošljejo v zaprti ovojnici in z
označbo pošiljatelja na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport RS, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana, s pripisom: "Ne odpiraj - razpis za
nagrade na področju šolstva" ali pa jih lahko
na zgornji naslov tudi osebno prinesejo do
četrtka, 2. junija 2005, do 12. ure.
Ministrstvo za šolstvo in šport

2. Registracija in dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki so predmet prijave.
3. Poravnani davki in prispevki ter druge
obvezne dajatve v skladu z veljavnimi predpisi (izjava).
4. Zoper ponudnika ni uvedena prisilna
poravnava, stečajni postopek ali likvidacijski
postopek in ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe (izjava).
5. Ponudba ne vsebuje lažnih ali zavajajočih podatkov ter netočnih ali nepopolnih
podatkov v bistvenih elementih (izjava).
6. Poslovanje na razpisanem področju
v tekočem letu in v zadnjih dveh letih pred
objavo razpisa (ni treba dokazovati javnim
VIZ in VIZ, katerim ministrstvo zagotavlja
vsaj 85% sredstev za izvajanje njihovih dejavnosti).
7. Reference ponudnika (ni treba dokazovati javnim in VIZ, katerim ministrstvo
zagotavlja vsaj 85% sredstev za izvajanje
njihovih dejavnosti):
Ponudnik mora za vsako od zadnjih dveh
let pred letom objave tega razpisa izkazati,
da je uspešno izvedel vsaj 2 seminarja ali
tečaja letno z najmanj 8 udeleženci na posamezni seminar.
8. Kakovost opravljanja razpisanih storitev (ni treba dokazovati javnim VIZ in VIZ,
katerim ministrstvo zagotavlja vsaj 85%
sredstev za izvajanje njihovih dejavnosti):
Ponudnik mora kakovost poslovanja dokazati z ustreznim certiﬁkatom (ISO) ali z
internim aktom, iz katerega sta razvidna
nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov
ter potek delovnih postopkov z opredelitvijo
ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki
so predmet ponudbe.
B) Na področju kadrov:
1. Število zaposlenih:
Ponudnik mora imeti najmanj 1 zaposlenega v rednem delovnem razmerju za
področje vodenje in organiziranje izobraževanja (ni treba dokazovati javnim VIZ in
VIZ, katerim ministrstvo zagotavlja vsaj 85%
sredstev za izvajanje njihovih dejavnosti).
2. Izobrazba:
– najmanj 1 zaposleni v rednem delovnem razmerju za opravljanje razpisanih
nalog mora imeti univerzitetno izobrazbo
(lahko isti kot v točki 1; ni treba dokazovati javnim VIZ in VIZ, katerim ministrstvo
zagotavlja vsaj 85% sredstev za izvajanje
njihovih dejavnosti),
– vsi prijavljeni predavatelji morajo imeti
univerzitetno izobrazbo,
– vsi prijavljeni asistenti morajo imeti vsaj
visoko izobrazbo.
3. Posebna znanja:
– najmanj 1 zaposleni v rednem delovnem razmerju mora imeti univerzitetno izobrazbo pedagoške smeri ali univerzitetno
izobrazbo in opravljen pedagoško-andragoški izpit (lahko isti kot v točki 1; ni treba
dokazovati javnim VIZ in VIZ, katerim ministrstvo zagotavlja vsaj 85% sredstev za
izvajanje njihovih dejavnosti),
– vsi prijavljeni predavatelji in asistenti
morajo imeti izobrazbo pedagoške smeri ali
opravljen pedagoško-andragoški izpit.
4. Delovne izkušnje:
Vsak zaposleni v rednem delovnem razmerju, ki se šteje za ustrezno po zgoraj navedenih pogojih, mora imeti 3 leta delovnih
izkušenj na področju vodenja in organizacije ali izvajanja izobraževanja odraslih (ni
treba dokazovati javnim VIZ in VIZ, katerim
ministrstvo zagotavlja vsaj 85% sredstev za
izvajanje njihovih dejavnosti).

Št. 037-02-8/2005
Ob-11976/05
Na podlagi Zakona o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 115/2003 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
118/02, 130/03) in v skladu s Pravilnikom o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 47/03, 67/03),
Sklepa Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne
11. decembra 2003 o potrditvi Enotnega programskega dokumenta RS 2004–2006, potrditve Enotnega programskega dokumenta
RS 2004–2006 s strani Evropske komisije
v pismu komisarja g. Michela Barniera z
dne 18. decembra 2003, potrditve Programskega dopolnila k Enotnemu programskemu dokumentu RS 2004–2006 na sestanku
nadzornega odbora za izvajanje enotnega
programskega dokumenta RS 2004–2006 z
dne 10. decembra 2003, Uredbe Sveta (ES)
št. 1260/1999 z dne 21. junija 1999 o splošnih določbah o strukturnih skladih, Uredbe
(ES) št. 1784/1999 Evropskega parlamenta
in sveta z dne 12. julija 1999 o Evropskem
socialnem skladu, Uredbe komisije (ES) št.
438/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta
(ES) št. 1260/1999 glede sistemov upravljanja in nadzora pomoči, dodeljene v okviru
Strukturnih skladov, Uredbe komisije (ES)
št. 448/2001 z dne 2. marca 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
sveta (ES) št. 1260/1999 glede postopkov
izvajanja ﬁnančnih popravkov pri pomoči iz
Strukturnih skladov, Uredbe komisije (ES)
št. 448/2004 z dne 10. marca 2004, ki spreminja uredbo (ES) št. 1685/2000 o določitvi
podrobnih pravil za izvedbo Uredbe sveta
(ES) št. 1260/1999 glede upravičenosti izdatkov operacij, ki jih soﬁnancirajo strukturni
skladi, Ministrstvo Republike Slovenije za
šolstvo in šport objavlja

javni razpis
za izbor in izvedbo seminarjev
za obdobje do 15. 10. 2006 s
področja uporabe informacijske
in komunikacijske tehnologije pri
poučevanju in učenju za strokovne
delavce na vzgojno-izobraževalnih
zavodih
1. Namen
Ministrstvo za šolstvo in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) v letih 2004–2006 ﬁnancira izvedbo seminarjev za uporabo informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri
poučevanju in učenju za strokovne delavce
na vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) v
skladu z ukrepom 2.3. vseživljenjsko učenje (podaktivnost 2.3.1.2 – Izobraževanje
izobraževalcev v Ro) 2. Prednostne naloge
Znanje, razvoj človeških virov in zaposlo-

vanje Enotnega programskega dokumenta
RS 2004–2006.
Namen razpisa je vzpodbuditi pravne ali
ﬁzične osebe javnega ali zasebnega prava
(npr. vzgojno-izobraževalne in druge zavode,
podjetja…), da se prijavijo za izvedbo seminarjev za uporabo IKT, tj. didaktična in druga
programska oprema, didaktična interaktivna
gradiva na internetu ter strojna oprema, ki se
nahaja na VIZ oziroma jim je dostopna.
Ministrstvo želi s seminarji še posebej
vzpodbuditi uporabo tiste IKT, ki jo je (so)ﬁnanciralo VIZ, pa:
– za podporo za njeno uporabo še niso
pripravljeni seminarji (npr. ni še pripravljen
seminar za uporabo programske opreme
Amebisov besedni zaklad pri slovenskem
jeziku…),
– so za podporo za njeno uporabo pripravljeni seminarji, vendar z drugo vsebino
(drugi tematski sklopi), tj. prijavitelj lahko prijavi seminarje z vsebinami, za katere meni,
da še niso pripravljeni oziroma se še ne
izvajajo (npr. obstaja program seminarja za
podporo uporabe IKT v vrtcu, vendar ne tematski sklop, ki ga želi ponuditi prijavitelj).
Programi pripravljenih seminarjev so objavljeni na naslovu (glejte samo programe
Zavoda za šolstvo in Centra za poklicno izobraževanje; izvajalcev, ki so izbrani na javnem razpisu, pa ne upoštevajte): http://www.
mszs.si/slo/solstvo/informatizacijaviz/izobrazevanje/.
Razpisane aktivnosti bodo soﬁnancirane
iz sredstev Evropskega socialnega sklada (v
nadaljevanju ESS).
Ministrstvo za šolstvo in šport bo v okviru
razpisa izbiralo strokovne delavce oziroma
VIZ, ki jim bo soﬁnanciralo izobraževanje v
okviru ESS. Predlog izbora strokovnih delavcev oziroma VIZ bodo pripravljali izbrani
izvajalci na podlagi prijav strokovnih delavcev oziroma VIZ.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je izbor in izvedba seminarjev za obdobje do 15. 10. 2006 za
strokovne delavce na vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ): vsebina seminarjev je namenjena podpori uporabe informacijske in
komunikacijske tehnologije (IKT) pri poučevanju in učenju, ki se nahaja na vzgojno-izobraževalnih zavodih (VIZ) oziroma jim je
dostopna (didaktična in druga programska
oprema, didaktična gradiva na internetu ter
računalniška strojna oprema).
Podrobni opis del in storitev je naveden
v speciﬁkacijah.
3. Pogoji za kandidiranje
Vsi prijavitelji (v nadaljevanju ponudniki)
morajo izpolnjevati pogoje, ki so določeni z
javnim razpisom. Na razpis se lahko prijavijo
pravne ali ﬁzične osebe javnega ali zasebnega prava, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v nadaljevanju.
Ministrstvo bo priznalo sposobnost za
razpisano področje ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje (nekaterih pogojev javnim vzgojno-izobraževalnim zavodom
in vzgojno-izobraževalnim zavodom zasebnega prava, katerim ministrstvo zagotavlja
vsaj 85% sredstev za izvajanje njihovih dejavnosti, ni treba dokazovati, saj je naročnik
z njihovim delovanjem v celoti seznanjen ter
le-ti izpolnjujejo pogoje – dokazila in preverjanje pogojev ni potrebno):
A) Na poslovnem področju:
1. Iz ponudbene dokumentacije mora biti
razvidno, da ponudnik posluje v skladu z veljavnimi predpisi in navodili tega razpisa.
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Vsak prijavljeni predavatelj ali asistent
mora imeti vsaj 3-letne izkušnje pri izobraževanju odraslih.
5. Soglasja morebitnih zunanjih sodelavcev ponudnika:
Ponudnik za morebitne prijavljene predavatelje in asistente, ki pri njem niso zaposleni, priloži njihovo soglasje ali podpisano
predpogodbo z njimi, da bodo izvajali prijavljene seminarje za ves čas trajanja pogodbe.
C) Na področju kapacitet in opremljenosti:
1. Ponudniki morajo imeti ustrezno opremljene prostore za opravljanje razpisane
dejavnosti, tj. razpolagati morajo s prostori
v prostornini, stanju in z opremo, ki jo zahtevajo predpisi za prijavljeno število zaposlenih. Za opravljanje razpisanih dejavnosti
morajo ponudniki imeti vsaj eno delovno
postajo z dostopom do interneta ter MS Ofﬁcem oziroma OpenOfﬁce.org na zaposlenega s področja ponudbe.
2. Ponudniki morajo imeti tudi eno stacionarno telefonsko številko in eno mobilno telefonsko številko ter vsaj en naslov
e-pošte.
D) Pogoji za ponujene seminarje:
– seminarji lahko trajajo od 16 do 40 ur
(po 45 minut) in imajo od 12 do 16 udeležencev,
– ponujena cena seminarja ne presega najvišje cene izvedbe seminarja, ki je
800.000 SIT (vključene vse dajatve, vključno z DDV),
– vse izvedbe morajo biti v tekočem
letu zaključene (skupaj z vsemi poročili) do
15. oktobra,
– seminar je lahko namenjen uporabi IKT
pri poučevanju in učenju:
– za tisto IKT, ki jo je VIZ soﬁnanciralo
ministrstvo, pa za podporo za njeno uporabo še niso pripravljeni seminarji* oziroma
so za njeno podporo pripravljeni seminarji,
vendar z drugačno vsebino, tj. za druge tematske sklope, kot želi ponuditi prijavitelj,
– za tisto IKT, ki jo ima (poseduje) vsaj
30 VIZ – ponudnik priloži seznam VIZ (v posebnih primerih je število posamezne vrste
VIZ manjše kot 30, npr. lesarske, tekstilne… šole, tedaj mora IKT imeti vsaj 70%
te vrste VIZ – ponudnik priloži seznam teh
VIZ), pa za podporo za njeno uporabo še
niso pripravljeni seminarji* oziroma so za
njeno podporo pripravljeni seminarji, vendar
z drugačno vsebino, tj. za druge tematske
sklope, kot želi ponuditi prijavitelj,
– za prosto oziroma odprtokodno didaktično programsko opremo v slovenskem jeziku ali prosto dostopna interaktivna gradiva
na internetu v slovenskem jeziku, pa za podporo za njeno uporabo še niso pripravljeni
seminarji* oziroma so za njeno podporo pripravljeni seminarji, vendar z drugačno vsebino, tj. za druge tematske sklope, kot želi
ponuditi prijavitelj.
* Pripravljeni seminarji so objavljeni na
naslovu (glejte samo seminarje Zavoda za
šolstvo in Centra za poklicno izobraževanje; izvajalcev, ki so izbrani na javnem razpisu, pa ne upoštevajte): http://www.mszs.
si/slo/solstvo/informatizacijaviz/izobrazevanje/,
– na seminarju bo 30 minut namenjenih
informiranju udeležencev o aktualnih dejavnosti na področju informatizacije šolstva
(teme bo posredovalo ministrstvo pred vsako izvedbo seminarja).
4. Merila za izbor
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Merila za vsak ponujeni seminar:
– seminar je namenjen uporabi didaktične programske opreme (seznam je v dodatku 6 speciﬁkacij) in spremljajoče strojne
opreme (digitalni projektorji, digitalni fotoaparati, oprema za videokonference), ki jo
je VIZ soﬁnanciralo ministrstvo, pa za podporo za njeno uporabo še niso pripravljeni
seminarji oziroma so za njeno podporo pripravljeni seminarji, vendar z drugačno vsebino, tj. za druge tematske sklope, kot želi
ponuditi prijavitelj: 0 ali 80 točk,
– seminar je namenjen uporabi proste
oziroma odprtokodne didaktične programske opreme v slovenskem jeziku ali prosto
dostopnih interaktivni gradiv na internetu v
slovenskem jeziku: 0 ali 50 točk,
– seminar je namenjen uporabi mrežnih
operacijskih sistemov Linux Pingo ali Windows: 0 ali 40 točk,
– seminar poteka vsaj 50% časa na daljavo (obvezno je sledenje izobraževanja
udeleženca seminarja s strani predavatelja
– tutorja): 0 ali 30 točk,
– seminar vsebuje (vsaj 2 uri) elemente
odprtosti VIZ, in sicer v skladu z zagotovitvijo VIZ na natečajih za soﬁnanciranje strojne opreme, da bodo v skladu z možnostmi
promovirali in omogočali uporabo IKT lokalni
skupnosti vsaj 8 ur mesečno: 0 ali 30 točk:
· natečaj v letu 2003: 4. točka tretje alineje podpoglavja III.2 (stran 3): http://www.
mszs.si/slo/solstvo/okroznica.asp?ID=
2315,
· natečaj v letu 2004: 4. točka tretje alineje podpoglavja III.3 (stran 3): http://www.
mszs.si/slo/solstvo/okroznica.asp?ID=3639,
– bruto cena* izvedbe seminarja (predavatelji in asistenti, potni stroški, seminarsko
gradivo, zagotovitev in priprava opreme ter
učilnice – prostora, administracija organizacije, potrošni material za udeležence in
seminar ter vsi drugi morebitni stroški; vključene vse dajatve in DDV):
· do vključno 350.000 SIT: 0 ali 200
točk,
· od 350.000 SIT do vključno 400.000
SIT: 0 ali 150 točk.
· od 400.000 SIT do vključno 470.000
SIT: 0 ali 100 točk,
· od 470.000 do vključno 570.000 SIT: 0
ali 50 točk,
* najvišja možna bruto cena (vključene
vse dajatve, tudi DDV) je 800.000 SIT,
– število ur (ura = 45 minut) seminarja:
· od vključno 32 in več: 0 ali 80 točk,
· od vključno 24 ur do 31 ur: 0 ali 40
točk.
Postopek izbora:
Na javnem razpisu se izberejo seminarji in število izvedb teh izbranih seminarjev
(končno število izvedb posameznega izbranega seminarja pa bo ministrstvo določilo
glede na število ustreznih prijav potencialnih
udeležencev) na naslednji način:
1. Prijave, ki ne izpolnjujejo pogojev
razpisa, bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
2. Za prijave, ki izpolnjujejo vse pogoje razpisa, se za vsak ponujeni seminar
izračuna število točk in se uredijo v padajočem vrstnem redu za vsako posamezno
leto 2005 in 2006: prvi je seminar z največ
točkami, nato drugi itd.
3. Za vsako posamezno leto 2005 in
2006 se najprej izbere ena izvedba za seminar z največjim številom točk, nato ena
izvedba za drugi seminar iz seznama itd.

Če v tem postopku niso razdeljena
vsa predvidena sredstva, se po istem postopku izbere druga izvedba (ponovitev) za
vsak seminar iz seznama, nato tretja izvedba itd., dokler sredstva niso porabljena,
vendar je največje možno število izbranih
izvedb posameznega seminarja odvisno od
števila točk, in sicer:
– za seminarje z več kot 360 točk: največ 15 izvedb,
– od 331 do vključno 360 točk: največ
10 izvedb,
– od 301 do vključno 330 točk: največ
7 izvedb,
– od 281 do vključno 300 točk: največ
5 izvedb,
– od 251 do vključno 280 točk: največ
3 izvedbe,
– od 201 do vključno 250 točk: največ
2 izvedbi,
– do vključno 200 točk: največ 1 izvedba.
V primeru, da za posamezno leto
(2005 ali 2006) po upoštevanju določil in
omejitev razpisa sredstva razpisa niso v
celoti razdeljena, komisija korigira število
točk glede na število izvedb, vendar le do
dovoljenega limita, določenega s tem razpisom, in sicer komisija zniža zahtevano
število točk za posamezno število izvedb
za 30. V primeru, da predvidena sredstva
tudi po korekciji niso porabljena, ministrstvo
zniža potrebno število točk za posamezno
število izvedb še za 30. Nadaljnja korekcija
ni možna.
4. Če bo imelo več ponudb ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje,
enak rezultat, ima prednost pri izboru tisti
ponudnik, ki ima nižjo ceno, če je tudi ta
enaka, pa tisti, pri katerem imajo prijavljeni
izvajalci v povprečju več let izkušenj na področju izobraževanja strokovnih delavcev v
vzgoji in izobraževanju.
V primeru, da bodo še vedno enakovredne ponudbe posameznih seminarjev:
– in bo te seminarje ponudil isti ponudnik, se upošteva vrstni red seminarjev,
kot so navedeni v ponudbi, oziroma
– in bodo te ponudbe različnih ponudnikov, bo končni izbor ponudb odločil žreb iz
škatle (posode), ki ga bo opravila komisija
za izbor.
5. Ob upoštevanju obveznih omejitev,
določenih s tem razpisom, se pripravi končni
predlog ﬁnanciranja, strukturiran po posameznih prijavah.
5. Upravičeni stroški in aktivnosti
Ministrstvo bo zagotovilo sredstva samo
za tiste storitve in gradiva, ki so navedeni
v dodatku 2 speciﬁkacij. Druge morebitne
stroške nosi izbrani izvajalec sam in jih ne
sme terjati od udeležencev, VIZ ali ministrstva.
Strukturo vseh stroškov bo pri vsakem
poročilu treba prikazati, vsi stroški morajo
biti upravičeni po navodili in pravilih v okviru
Evropskega socialnega sklada, sicer izvajalcu ne bodo priznani. Za črpanje sredstev
iz evropskih strukturnih skladov je treba za
vsak upravičen strošek priložiti tudi dokazilo o strošku (račun, avtorska ali podjemna
pogodba, osebni dohodek…) ter dokazilo o
plačilu tega stroška (bančni izpisi ipd.). Npr.
DDV je upravičen samo v tistem delu, za
katerega ni možno zahtevati povrnitve.
6. Posebni pogoji, zahtevani s strani Evropskega socialnega sklada, ki jih morajo
izpolnjevati prijavitelji
6.1 Poročanje
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Izvajalec projekta mora upoštevati dodatne zahteve o poročanju, ki so speciﬁčne
za Evropski socialni sklad (ESS), npr. podrobnejši podatki o seminarjih, dokazila o
porabljenih sredstvih.
Poleg tega je treba pripravljati kvartalna
in letna poročila.
Zahtevani podatki o izvedbi projektov se
morajo zajemati na ravni izvajalca projekta
ter se preko predpisanega načina posredovati ministrstvu.
V zvezi s spremljanjem in načinom
poročanja in posredovanjem informacij ﬁnančne in vsebinske narave se bo izvajalec obvezal, da bo ministrstvu dostavil tudi
vsa druga ﬁnančna in vsebinska poročila
o namenski porabi proračunskih sredstev
po pogodbi.
6.2. Obveščanje in informiranje javnosti
Informiranje v zvezi s pomočmi iz strukturnih skladov EU je namenjeno zagotavljanju razvidnosti in transparentnosti vloge
EU v Sloveniji ter ozaveščanju javnosti o
možnostih pomoči, ki jih v okviru strukturnih
skladov prejema Slovenija. V fazi izvajanja
je pomembno, da ministrstvo in na razpisih
izbrani izvajalci za vse aktivnostih v zvezi
z ESS uporabljajo enotni logotip ESS (zastava EU in pripis Evropski socialni sklad),
in sicer črno-beli za tiskanje dokumentov na
tiskalnikih oziroma barvnega za promocijske
materiale, ki se tiskajo v tiskarni in omogočajo uporabo barvnega logotipa. Logotip
ESS mora biti enake velikosti kot ostali logotipi na posameznem dokumentu oziroma
drugem izdelku. Pri aktivnostih oziroma izdelkih, ki se izvajajo oziroma nastanejo direktno v okviru programov ESS s pomočjo
sredstev EU, se mora vedno uporabljati tudi
navedba »Projekt je soﬁnanciran iz sredstev
Evropskega socialnega sklada«.
Podrobnosti so navedene v dodatku 7
speciﬁkacij: navodila za izvajanje informiranja javnosti o izvajanju projektov soﬁnanciranih iz Strukturnih skladov EU.
7. Okvirna višina razpoložljivih sredstev
Skupna okvirna višina razpoložljivih
sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega
javnega razpisa, je skupaj 85,491.202,53
SIT oziroma posameznih letih:

12. 3. Prijava
V obrazec prijave se vpisujejo podatki,
na podlagi katerih ministrstvo ugotavlja, ali
ponudnik izpolnjuje zakonske pogoje za izvajalca ter ali ustreza pogojem za priznanje
sposobnosti za izvajanje storitev.
Ponudnik v obrazec prijava vpisuje tudi
vse druge predvidene podatke, ki so predvideni v obrazcu.
12. 4. Ponudba
Ponudnik mora ponuditi celovito storitev.
Ponudba ponudnika, ki ne bo vsebovala celovite storitve v skladu s speciﬁkacijami, bo
kot neprimerna zavrnjena.
12. 5. Predračun
Vse cene veljajo z vključenimi davki,
dajatvami in popusti na lokaciji izvedbe v
Republiki Sloveniji, ki jo določi naročnik v
dogovoru z izvajalcem.
Ponudnik vpiše, ali je davčni zavezanec.
12. 6. Paraﬁran »vzorec pogodbe«
S paraﬁranjem vzorca pogodbe ter s
podpisom obrazca »izjava« ponudnik izkaže, da je seznanjen s pogodbenimi določili
ter se z njimi strinja.
Če je v zakonu določeno, da je pogoj za
izvedbo naročila izdaja soglasja določenega
organa, pogodba ne začne veljati, dokler ni
veljavno to soglasje.
12. 7. Priloge in druga dokazila (ni potrebno za javne VIZ)
Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij dokumentov. Zaželjeno je, da
ponudnik v desnem zgornjem robu vsake
kopije napiše številčno oznako besedila v
obrazcu, na katerega se nanaša, ali priloge
loči s pregradnimi listi oziroma kartoni. Starost dokumentov: dokumenti morajo odražati aktualno stanje ne glede na svojo dejansko starost, razen tam, kjer je zahtevan
dokument za določeno obdobje ali datum.
Priloge morajo biti podane v naslednjem
vrstnem redu:
1. Komplet registrskih listov (izpisek iz
sodnega registra), ki odraža zadnje stanje
ponudnika.
2. Pogodbe za izvajanje izobraževanja ali druge verodostojne poslovne listine,
iz katerih izhaja dokaz, da je ponudnik izvajal izobraževanje za prejšnji dve leti, in
sicer za vsako od teh let najmanj en izkaz
izvedbe 16-urnega seminarja z najmanj 8
udeleženci.
3. Potrdila o kakovosti poslovanja
in/ali notranji predpis, iz katerega izhaja kakovost poslovanja na vseh prijavljenih področjih.
13. Odpiranje vlog in rok za obveščanje
o izidu razpisa
Ponudbe bo po izteku roka za oddajo
odprla in ocenila strokovna komisija. Javno
odpiranje vlog bo 24. maja 2005 ob 12. uri
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, v sejni sobi št. 503 v 5. nadstropju.
O dodelitvi sredstev po tem razpisu bo
s sklepom odločil Programski svet Evropskega socialnega sklada pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve. Ponudnike
bo minister za šolstvo in šport obvestil z obvestilom o izboru.
Ponudniki lahko vložijo pritožbo zoper
izbor v 8 dneh od prejema obvestila, in sicer
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, z oznako
"MŠZŠ-IZO2-RO-037-02-8/2005-pritožba". V pritožbi morajo ponudniki natančno

vati ministrstvu najkasneje do 15. oktobra v
tekočem letu.
9. Rok za izvedbo aktivnosti
Predvideni rok za začetek izvajanja aktivnosti iz razpisa je junij 2005. Čas izvajanja celotnega projekta pa je do 15. oktobra
2006.
10. Rok za prijavo
Ministrstvo mora ponudbe prejeti do
24. maja 2005 do 10. ure v vložišče: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana.
11. Prijava (ponudba), opremljanje prijave, prepozne prijave
Prijava (ponudba):
Prijava (ponudba) na ta razpis mora biti
poslana na predpisanih obrazcih iz razpisne
dokumentacije.
Ponudba mora vsebovati vse ustrezno
izpolnjene obrazce, zložene v predhodno
navedenem vrstnem redu. Za izpolnjenimi
obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem redu, kot ustreza obrazcem,
na katere se nanašajo.
Opremljanje in označevanje ponudbe
Zaželjeno je, da ponudnik ponudbeno
dokumentacijo zapre v eno zunanjo ovojnico. Vsi dokumenti iz ovojnice naj bodo
zloženi v mapo, posamezni obrazci ločeni s
pregradami zaradi lažjega pregleda ponudbe, povezani z vrvico in zapečateni.
Na zunanji kuverti mora biti obvezno
nalepljen izpolnjen obrazec »prijava oddaje ponudbe«, ki je vsebovan v razpisni dokumentaciji. Oznaka ponudbe je
MŠŠ-IZO2-RO-037-02-8/2005, ponudnik
pa vpiše še poln naziv ﬁrme ter ponudbo
ustrezno označi.
Prepozne ponudbe
Vse prepozne in nepravilno opremljene
ponudbe ministrstvo zavrže in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
12. Ponudbena dokumentacija in način
oddaje ponudbe
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo
dokumenti, razvrščeni v naslednjem vrstnem redu:
1. izpolnjen obrazec »prijava oddaje ponudbe«, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico,
2. izpolnjen obrazec »izjava«,

sredstva po letih
2005
51.898.102,53 SIT
(za dejavnosti, zaključene do
15. oktobra)
Sredstva bodo črpana iz dveh proračunskih postavk:
– PP 4410 Skturni skladi – lastna udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in
razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju, konto 4020,
– PP 4423 Strukturni skladi – tuja udeležba – EPD 2.3.: izobraževanje učiteljev in
razvoj izobraževanja v primarnem in sekundarnem sektorju, konto 4020.
Prejemnik zahtevkov za izplačilo končnih
prejemnikov je ministrstvo. Ministrstvo pripravi in odobri sklepe izplačila končnim prejemnikom, prav tako pa dejansko izvrši plačila. Nadzor po 4. členu Uredbe 438/2001
izvaja kontrolna enota pri ministrstvu.
8. Obdobje za porabo sredstev
Za sredstva, dodeljena za posamezno
leto, mora izbrani izvajalec ﬁnančna in druga zahtevana dokazila za izplačilo posredo-

2006
33.593.100,00 SIT
(za dejavnosti, zaključene do
15. oktobra)

proračunski
postavki

4410, 4423

3. izpolnjen obrazec »prijava«,
4. izpolnjen obrazec »ponudba«,
5. izpolnjen obrazec »predračun«,
6. paraﬁran »vzorec pogodbe«,
7. priloge v vrstnem redu, kot je navedeno v navodilih.
Način oddaje ponudbe:
12. 1. Prijava oddaje ponudbe
Prijava mora biti izpolnjena in nalepljena
na ovojnico.
12. 2. Izjava
S to izjavo zastopnik ponudnika prevzema osebno odgovornost za resničnost vseh
podatkov v ponudbeni dokumentaciji in za
verodostojnost kopij dokumentov z vsemi
možnimi posledicami. Ponudnik s podpisom izjave navede, da se strinja s pogoji iz
pogodbe in razpisne dokumentacije. Izjava
mora biti podpisana s strani ponudnikovega
zastopnika ali prokurista in žigosana.

Stran

Stran
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opredeliti razloge, zaradi katerih vlagajo
pritožbo.
Ponudniki bodo o izboru pisno obveščeni
predvidoma v roku 30 dni po poteku roka
za prijavo.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo sestavljajo:
1. navodila (ta dokument);
2. priloga 1: speciﬁkacije;
3. priloga 2: obrazec »Izjava«;
4. priloga 3: obrazec »Prijava«;
5. priloga 4: obrazec »Ponudba in predračun«;
6. priloga 5: vzorec pogodbe;
7. priloga 6: obrazec »Prijava oddaje ponudbe«;
8. internetni naslov za vprašanja in odgovore: http://www.praetor.si/HP/praetor.nsf?Open (rubrika Vprašanja in odgovori).
15. Dostop do razpisne dokumentacije
in naročnika
15.1. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletnih straneh ministrstva na naslovu:
http://www.mszs.si
//
//www.mszs.si
/slo/
/slo
slo/solstvo
/solstvo/
solstvo/javni_razpisi.as
/javni_razpisi.asp,
lahko pa jo prijavitelji dobijo osebno na Ministrstvu za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljani, v 3. nadstropju od 12. do 13. ure
pri Mojci Černe (soba št. 313) ali Mihi Podržaju, tel. 01/478-42-85 ali -86.
15.2. Informacije
Dodatne
informacije
lahko
zastavite
na
internetnem
naslovu:
http://www.praetor.si/HP/praetor.nsf?Open
(rubrika Vprašanja in odgovori), ker bodo
objavljena vsa vprašanja in odgovori.
15.3. Informativni dan
Informativni dan bo 17. 5. 2005 ob 13. uri
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Kotnikova
38, 1000 Ljubljana, sejna soba št. 503 v 5.
nadstropju.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 605-05-2/2005/1
Ob-11978/05
Na podlagi) 9. člena Pravilnika o dodeljevanju študijskih pomoči (Uradni list RS,
št. 75/94, 53/96 in 94/00) in v smislu Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
(Uradni list RS, št. 108/04) Ministrstvo za
šolstvo in šport
razpisuje
za študijsko leto 2005/2006
200 štipendij za študentke in študente,
ki se izobražujejo za pedagoške poklice
1. V študijskem letu 2005/2006 bomo
štipendirali študentke in študente, ki niso v
delovnem razmerju ali prijavljeni kot iskalci
zaposlitve na Zavodu Republike Slovenije
za zaposlovanje in bodo v študijskem letu
2005/2006 vpisani v 2., 3., oziroma 4. letnik
enopredmetnih ali dvopredmetnih pedagoških študijskih programov (izjema je bibliotekarstvo, kjer ni pedagoškega študija), za
katere je analiza kazala deﬁcit zaposlenih
z ustrezno izobrazbo v javnih šolah v posamezni regiji.
V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju
študijskih pomoči so štipendije za študentke
in študente iz prejšnjega odstavka kadrovske štipendije.
2. Kandidati se lahko prijavijo samo na
razpisane štipendije v regiji, kjer je njihovo
stalno bivališče. Štipendisti se bodo po končanem študiju zaposlili v javnih šolah v regiji, za katero kandidirajo v tem razpisu.
3. Za potrebe javnih šol v:
3.1 Celjski regiji (Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji Grad,
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Kozje, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče,
Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur pri Celju, Šmarje pri
Jelšah, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Štore, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče,
Žalec) bomo štipendirali največ 25 študentk
in študentov, ki bodo vpisani na študijske
programe iz ﬁzike, glasbene pedagogike,
bibliotekarstva, računalništva z matematiko
oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične
vzgoje, defektologije, angleškega jezika,
francoskega jezika in nemškega jezika.
3.2 Dolenjski regiji (Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje,
Žužemberk) bomo štipendirali največ 16
študentk in študentov, ki bodo vpisani na
študijske programe iz ﬁzike, glasbene pedagogike, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične
vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje,
defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.
3.3 Gorenjski regiji (Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane,
Jesenice, Jezersko, Kranj, Kranjska Gora,
Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica) bomo
štipendirali največ 15 študentk in študentov,
ki bodo vpisani na študijske programe iz
ﬁzike, glasbene pedagogike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega
jezika in nemškega jezika.
3.4 Koroški regiji (Črna na Koroškem,
Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na
Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec, Vuzenica) bomo štipendirali največ 11
študentk in študentov, ki bodo vpisani na
študijske programe iz glasbene pedagogike,
bibliotekarstva, računalništva z matematiko
oziroma računalništva in matematike, defektologije, angleškega jezika, francoskega
jezika in nemškega jezika.
3.5 Kraško-notranjski regiji (Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška Dolina, Pivka,
Postojna) bomo štipendirali največ 8 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe iz glasbene pedagogike,
matematike, računalništva z matematiko
oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične
vzgoje, defektologije, angleškega jezika,
francoskega jezika in nemškega jezika.
3.6 Ljubljanski regiji (Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec,
Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Horjul, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Kočevje,
Komenda, Kostel, Litija, Ljubljana, Logatec,
Loški Potok, Lukovica, Medvode, Mengeš,
Moravče, Osilnica, Ribnica, Sodražica,
Škoﬂjica, Trzin, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika) bomo štipendirali največ 30 študentk
in študentov, ki bodo vpisani na študijske
programe iz glasbene pedagogike, računalništva z matematiko oziroma računalništva
in matematike, tehnične vzgoje oziroma
proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije,
angleškega jezika, francoskega jezika in
nemškega jezika.
3.7 Mariborski regiji (Benedikt, Cerkvenjak, Destrnik, Dornava, Duplek, Gorišnica,
Hajdina, Hoče-Slivnica, Juršinci, Kidričevo,
Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Majšperk, Maribor, Markovci, Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Ormož, Pesnica,

Podlehnik, Ptuj, Rače-Fram, Ruše, Selnica
ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Sveta
Ana, Sveti Andraž v Slov. Goricah, Šentilj,
Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale) bomo
štipendirali največ 21 študentk in študentov,
ki bodo vpisani na študijske programe iz
glasbene pedagogike, računalništva z matematiko oziroma računalništva in matematike, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.
3.8 Obalno-kraški regiji (Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran, Sežana) bomo štipendirali največ 16 študentk
in študentov, ki bodo vpisani na študijske
programe iz ﬁzike, glasbene pedagogike,
bibliotekarstva, računalništva z matematiko
oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične
vzgoje, defektologije, angleškega jezika,
francoskega jezika in nemškega jezika.
3.9 Pomurski regiji (Beltinci, Cankova,
Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona,
Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske
Toplice, Murska Sobota, Odranci, Puconci,
Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Sveti Jurij,
Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana,
Veržej) bomo štipendirali največ 16 študentk
in študentov, ki bodo vpisani na študijske
programe iz glasbene pedagogike, bibliotekarstva, likovne pedagogike, računalništva
z matematiko oziroma računalništva in matematike, defektologije, angleškega jezika,
francoskega jezika in nemškega jezika.
3.10 Posavski regiji (Brežice, Krško, Sevnica) bomo štipendirali največ 9 študentk
in študentov, ki bodo vpisani na študijske
programe iz ﬁzike, glasbene pedagogike,
bibliotekarstva, matematike, računalništva
z matematiko oziroma računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega
jezika.
3.11 Severno-primorski regiji (Ajdovščina, Bovec, Brda, Cerkno, Idrija, Kanal,
Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica,
Šempeter-Vrtojba, Tolmin, Vipava) bomo
štipendirali največ 10 študentk in študentov, ki bodo vpisani na študijske programe
iz glasbene pedagogike, kemije, računalništva z matematiko oziroma računalništva in
matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega jezika in nemškega jezika.
3.12 Zasavsko-revirski regiji (Hrastnik,
Trbovlje, Zagorje ob Savi) bomo štipendirali največ 9 študentk in študentov, ki bodo
vpisani na študijske programe iz ﬁzike, glasbene pedagogike, bibliotekarstva, matematike, računalništva z matematiko oziroma
računalništva in matematike, tehnične vzgoje oziroma proizvodno-tehnične vzgoje, defektologije, angleškega jezika, francoskega
jezika in nemškega jezika.
3.13 Ne glede na zgoraj navedena štipendijska mesta po posameznih regijah,
bomo podelili tudi največ 4 štipendije za
zagotavljanje strokovnega kadra za javne
šole z italijanskim učnim jezikom in dvojezične javne šole.
Pod točko 3.13 se lahko prijavijo kandidati, ki bodo vpisani na katerikoli študijski program, po katerem si bodo pridobili
ustrezno izobrazbo za poučevanje v javnih
šolah z italijanskim učnim jezikom in dvojezičnih javnih šolah in za katere bodo navedene javne šole izjavile, da jih bodo po
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končanem študiju zaposlile. Z izbranimi kandidati bo sklenjena tripartitna pogodba.
3.14 Za področje glasbenega šolstva
bomo podelili največ 10 štipendij za študij
inštrumentov: harmonike, violine, violončela, kitare, klavirja, kontrabasa.
4. Merila za izbiro kandidatov:
– če bo v katerikoli skupini (od 3.1- 3.14)
ustreznih kandidatov več, kot je določenih
štipendij, bodo pri izbiri imeli prednost kandidati z boljšim študijskim uspehom v prejšnjem študijskem letu.
– če bo v katerikoli skupini (od 3.1- 3.14)
ustreznih kandidatov manj, kot je določenih
štipendij, bomo preostale štipendije razdelili
kandidatom, ki niso bili izbrani v preostalih
skupinah (od 3.1 – 3.14); pri izbiri bodo
imeli prednost kandidati z boljšim študijskim
uspehom v prejšnjem študijskem letu.
5. Prijavo na razpis pošljite na obrazcu
"Vloga za uveljavitev republiške štipendije
za šolsko leto 2005/2006" (obrazec DZS
1,51, ki ga dobite v papirnicah in knjigarnah
ali na spletni strani www.ess.gov.si). V obrazcu ni potrebno izpolnjevati točke III. dohodki družinskih članov in prilagati potrdil, ki
so vezana na to točko. Vse ostale točke morajo biti izpolnjene čitljivo in natančno. Točka
II. mora biti tudi potrjena s strani matične
službe, lahko pa je priloženo posebno potrdilo o družinskih članih, ki živijo v skupnem
gospodinjstvu. Tako izpolnjeni vlogi mora biti
priloženo naslednje:
a) uradno potrdilo o vseh doslej opravljenih izpitih, vajah in drugih študijskih obveznostih;
b) natančno izpolnjeno potrdilo o vpisu v
študijskem letu 2005/2006;
c) kratek življenjepis
d) lastnoročno napisana izjava, da prosilec ne prejema druge kadrovske štipendije
oziroma potrdilo dosedanjega kadrovskega
štipenditorja, da nima obveznosti iz dosedanjega štipendiranja;
e) na zgornjem robu prve strani obrazca
– mora biti obvezno navedena številka točke
iz razpisa na katero se kandidat prijavlja;
f) kandidati za točko 3.13 morajo poleg
ostale dokumentacije priložiti tudi podpisano
in ožigosano izjavo javne šole z italijanskim
učnim jezikom oziroma dvojezične javne
šole, da bo s kandidatom sklenila tripartitno
pogodbo o štipendiranju in ga po končanem
študiju zaposlila.
6. Rok za oddajo prijav je 30. september 2005. Prijave na predpisanem obrazcu
z vsemi predpisanimi prilogami iz 5. točke
morajo biti poslane priporočeno po pošti na
naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Služba za razvoj kadrov v šolstvu, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Prijave morajo biti poslane v zaprti ovojnici, z označenim imenom,
priimkom ter naslovom kandidata ter vidno
označbo 'Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za pedagoške štipendije za študijsko
leto 2005/2006'. Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana priporočeno po
pošti na zadnji dan roka za oddajo prijav, t.j.
30. september 2005.
7. Odpiranje vlog bo potekalo 4. oktobra 2005 v prostorih ministrstva in ne bo
javno. Odprte bodo le pravočasno prispele
in ustrezno označene ovojnice. O dodelitvi
štipendij bo odločil minister za šolstvo in
šport, ki bo odločal tudi o morebitnih pritožbah. O izbiri bomo kandidate obveščali do
14. novembra 2005.
8. Dodatna pojasnila glede razpisa štipendij lahko dobite v Službi za razvoj kadrov

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom razpisa je Dušan Gorenčič, tel.:
01/47-10-559, faks 01/47-10-503, e-naslov:
dusan.gorencic@stanovanjskisklad-rs.si.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije, javni sklad

v šolstvu Ministrstva za šolstvo in šport pri
Ivanki Debeljak, tel. 01/478-4228.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-11848/05
Na podlagi Akta o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (Ur. l. RS, št. 96/00, 8/04, 80/04),
Stanovanjskega zakona SZ-1 (Ur. l. RS, št.
69/03, 18/04) in Programa dela Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada za leto 2005 z usmeritvami do leta
2008, objavlja Stanovanjski sklad Republike Slovenije
javni razpis
za soﬁnanciranje izvedbe promocijskih
programov s stanovanjskega in
zemljiškega področja v obdobju od
maja 2005 do maja 2006
Naziv in sedež naročnika razpisa: Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana;
tel. 01/47-10-500, faks 01/47-10-503.
Predmet javnega razpisa: Stanovanjski
sklad Republike Slovenije, javni sklad razpisuje sredstva za soﬁnanciranje izvedbe
promocijskih programov, ki se bodo izvajali
v časovnem obdobju od 1. maja 2005 do
konca maja 2006. Namen razpisa je ﬁnančno podpreti izvedbo tematskih posvetov,
simpozijev in seminarjev s stanovanjskega
in zemljiškega področja, ki bodo pripomogli
k usposabljanju udeležencev in vzpodbudi
strokovne javnosti za izboljšanje stanja na
stanovanjskem in zemljiškem področju ter
za dvig nacionalne bivalne kulture in kakovosti stanovanjske gradnje ter z namenom
promocije delovanja Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, javnega sklada.
Okvirna višina sredstev namenjenih za
soﬁnanciranje: 9,000.000 SIT.
Predvideno obdobje porabe sredstev je
do 31. maja 2006.
Na javni razpis se lahko prijavijo: pravne
osebe, društva, ustanove, zavodi, interesna
združenja, ki imajo sedež na ozemlju Republike Slovenije.
Merila upoštevana pri dodeljevanju razpoložljivih sredstev:
– število vlog in višina zahtevkov,
– obseg, vsebina in aktualnost predlaganega projekta,
– reference predlagatelja in udeležencev,
– stopnjo doseganja ciljnih javnosti in
prispevek k promociji delovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega
sklada,
– stroškovni vidik in pričakovani učinki
glede na prikazane stroške.
Rok, v katerem lahko vlagatelji predložijo
vloge, ter način predložitve vlog: zainteresirani vlagatelj mora vlogo dostaviti na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni
sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana,
najkasneje do 17. 5. 2005 do 12. ure v zaprti
kuverti s pripisom »ne odpiraj – soﬁnanciranje« in z jasno navedbo pošiljatelja.
Naslov, prostor, datum in ura odpiranja
vlog: odpiranje vlog ne bo javno in bo potekalo dne 17. 5. 2005 ob 14. uri. Vloge bodo
odprte po vrstnem redu dospetja. Vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni pisno
najpozneje v 30 dneh od dneva odpiranja.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
spletni strani naročnika www.stanovanjskisklad-rs.si, v rubriki Javni razpisi. Obrazci so
nespremenljivi in obvezna priloga vlogi.
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Št. 50156/2005
Ob-11589/05
Na podlagi 7. člena Odloka o plakatiranju
in drugih oblikah oglaševanja in obveščanja
na območju občine Trzin (Uradni Vestnik, št.
3/2004) Občina Trzin objavlja
javni razpis
za oddajo lokacij za postavitev
plakatnikov na drogovih javne
razsvetljave
1. Predmet in območje javnega razpisa:
postavljanje oziroma pritrjevanje plakatnikov
na drogove javne razsvetljave na območju
Občine Trzin.
2. Začetek in čas trajanja najemnega
razmerja: začetek pogodbenega razmerja
je predvidoma 1. 7. 2005 za obdobje 5 let.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:
– da je ﬁzična ali pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da izkaže kadrovsko sposobnost za
izvajanje dejavnosti,
– da izkaže organizacijsko sposobnost
za izvajanje dejavnosti,
– da izkaže ﬁnančno usposobljenost,
– da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih delovnih sredstev in priprav,
– da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet razpisa,
– da prevzame odgovornost za škodo,
ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti lahko povzroči tretji osebi.
4. Obvezne sestavine za prijavo na razpis: v skladu z razpisno dokumentacijo.
5. Strokovne reference in druga dokazila, ki morajo biti predložena za ugotavljanje
usposobljenosti prijavitelja: v skladu z razpisno dokumentacijo.
6. Merila za dodelitev naročila, teža in
način uporabe meril:
– dosedanje izkušnje ponudnika (reference) – 20 točk,
– strokovna usposobljenost – 10 točk,
– organizacijska
usposobljenost
–
10 točk,
– ﬁnančna usposobljenost – 10 točk,
– izgled plakatnikov – 10 točk,
– obveščanje za potrebe Občine Trzin
– 10 točk,
– delovna (osnovna) sredstva – 10 točk,
– najemnina za en plakatnik – 20 točk.
7. Rok in način predložitve prijav: do
30. 5. 2005 do 12. ure na naslov: Občina
Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba
– javni razpis – oglaševanje«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani.
8. Rok za izbor najemnika: 15 dni od odpiranja ponudb.
9. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru najemnika: 15 dni po izdaji
odločbe.
10. Odgovorne osebe za dajanje pisnih
in ustnih informacij med razpisom: ponudniki lahko dobijo dodatne pisne informacije
na pisna vprašanja, poslana do 23. 5. 2005.
Odgovorna oseba za posredovanje informacij je Nuška Jerman univ. dipl. prav.
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11. Druge informacije o naročilu: datum,
do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan med 8. in 13.
uro do vključno 23. 5. 2005, Občina Trzin.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT na TRR Občine Trzin 01386-0100001846 s pripisom za javni
razpis.
Datum in kraj odpiranja ponudb: 30. 5.
2005 ob 12.30 v prostorih Občine Trzin,
Mengeška cesta 22, 1236 Trzin.
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 4. 2005
Občina Trzin
Ob-11657/05
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 176. do 192. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 108/04) in
sklepa župana št. 414-7/05-11 z dne 18. 4.
2005, Občina Šalovci objavlja
javni razpis
za izbor kulturnih projektov in programa
sanacije najbolj ogroženih objektov
kulturne dediščine na območju Občine
Šalovci v letu 2005
1. Predmet razpisa je izbor kulturnih projektov in programa sanacije najbolj ogroženih objektov kulturne dediščine na območju
Občine Šalovci v letu 2005.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– predlagatelj je lahko lastnik ali upravljalec kulturnega spomenika z ustreznim
uradnim dokazilom in mora imeti sedež v
Občini Šalovci,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene vire
ﬁnanciranja,
– projekt bo končan v letu 2005.
3. Upravičeni stroški soﬁnanciranja so:
– stroški sanacije temeljev,
– stroški sanacije sten,
– stroški sanacije stropov,
– stroški sanacije strešnih konstrukcij in
streh – kritin,
– stroški sanacije notranjih in zunanjih
ometov,
– stroški sanacije tlakov,
– stroški restavratorskih posegov.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v letu 2005 je 3,000.000 SIT.
5. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2005, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. Zadnji zahtevek za koriščenje sredstev
mora biti vložen do 15. 10. 2005. Zaključno
poročilo obnove mora biti oddano najkasneje do 20. 12. 2005.
6. Vsebina prijave: prijava mora biti dana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu.
Tako izdelana prijava bo obravnavana kot
popolna. Nepopolnih prijav komisija ne bo
obravnavala.
7. Rok za oddajo prijav in način oddaje:
rok za oddajo prijav je do 31. 5. 2005.
Vlogo za soﬁnanciranje obnove oddajte
na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami v sprejemni pisarni Občine Šalovci ali
oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na
naslov: Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204
Šalovci, z oznako: Ne odpiraj – prijava na
razpis obnova kulturne dediščine 2005.
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8. Postopek obravnave vlog: odpiranje vlog ne bo javno. Razpisna komisija
bo odprla pravočasno poslane prijave in
ugotovila ali prijave izpolnjujejo razpisne
pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo obravnavala.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v dveh
tednih od roka za oddajo prijav. Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene pogodbe,
v katerih bodo opredeljene medsebojne
pravice in obveznosti.
10. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko dvignete v sprejemni pisarni Občine Šalovci, Šalovci 162
od dneva te objave do izteka prijavnega
roka. Vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobite na sedežu Občine Šalovci, tel. 02/559-80-50.
Občina Šalovci
Št. 40305-14/2005
Ob-11674/05
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju enkratnih ﬁnančnih pomoči iz občinskega proračuna – pomoč učencem, dijakom in študentom (Ur. l. RS, št. 23/2004), Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna RS
(Ur. l. RS, št. 108/04) ter določil Odloka o
proračunu Občine Sežana za leto 2005 (Ur.
l. RS, št. 18/05) objavlja Občina Sežana
javni razpis
za dodelitev enkratnih ﬁnančnih
pomoči iz občinskega proračuna za
leto 2005 – pomoč učencem, dijakom
in študentom (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa: Občina Sežana,
Partizanska c. 4, 6210 Sežana, razpisuje ﬁnančna sredstva iz proračuna Občine
Sežana, postavka 2331, namenjena za
dodelitev enkratnih ﬁnančnih pomoči – pomoč učencem, dijakom in študentom za
stimulacijo učencev, dijakov in študentov
pri pridobivanju izobrazbe in za usposabljanja.
2. Pravna podlaga: Pravilnik o dodeljevanju enkratnih ﬁnančnih pomoči iz občinskega proračuna – pomoč učencem,
dijakom in študentom (Ur. l. RS, št. 23/04)
in Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 108/04).
3. Pogoji za prijavo na razpis:
– da gre za pridobivanje osnovnega izobraževanja, pridobivanje dodatnih znanj
na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti),
– da gre za študij v tujini (medštudijska
izmenjava),
– da gre za nakup šolskih potrebščin.
4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
– Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija, ki jo imenuje župan Občine Sežana, za področje, ki je predmet
razpisa.
Prepozno prispelih vlog komisija ne bo
obravnavala.
5. Pravico do ﬁnančne pomoči imajo
učenci osnovne in glasbene šole, vajenci,
dijaki srednje šole ter študentje (redni in
izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če:
– imajo stalno prebivališče v Občini
Sežana,
– so dosegli primeren šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo,

– ali izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost oziroma če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate
in občina izraža po tovrstnem znanju svoj
interes,
– imajo odločbo o otroškem dodatku,
– niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti
in nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.
Vlogo v imenu prosilcev lahko vložijo
tudi njihovi zakoniti zastopniki.
6. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev so:
– posamezna kategorija prosilca (učenec, dijak, študent),
– dosežena stopnja učnega uspeha,
– kraj šolanja in
– izločitveni kriterij.
7. Okvirna vrednost: vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za enkratne ﬁnančne pomoči, ki so predmet razpisa, znašajo 2,503.000 SIT.
8. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2005.
9. Razpisni rok: rok za oddajo vlog
in vseh zahtevanih dokumentov je od
29. aprila 2005 in traja do 29. maja 2005.
10. Razpisna dokumentacija:
– besedilo razpisa,
– merila in kriteriji za dodelitev ﬁnančnih pomoči,
– prijavni obrazec.
Prosilci morajo ob prijavi na razpis priložiti naslednjo dokumentacijo:
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu,
– potrdila o izjemnih dosežkih,
– odločbo o otroškem dodatku za preteklo leto.
Razpisno dokumentacijo prosilci dvignejo po objavi javnega razpisa v občinski upravi Občine Sežana, Partizanska 4,
6210 Sežana – področje družbenih dejavnosti (soba 66 ali soba 67, vsak delavnik
od 8. do 11. ure, ali prek elektronskega
naslova: druzbene.dejavnosti@sezana.
si). Razpisna dokumentacija je dosegljiva
tudi na internetni strani občine: http://www.
sezana.si.
11. Oddaja in dostava vlog: vloge oddajo prosilci na naslov: Občina Sežana,
Partizanska c. 4, Sežana; z oznako na
prednji strani kuverte "Ne odpiraj – vloga
javni razpis – enkratne ﬁnančne pomoči".
Oddaja vloge pomeni, da se prosilec
strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
12. Komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka
razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V
primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo
prosilci pozvani, da v roku 8 dni dopolnijo
vlogo, od dne prejetega obvestila. Vloge,
ki jih ni vložila upravičena oseba, in nepopolne vloge, ki jih prosilci ne bodo dopolnili v navedenem roku, se zavržejo.
13. Dodatne informacije: pristojna
uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil: Bojana Kermolj, tel. 05/73-10-127, ali
druzbene.dejavnosti@sezana.si.
14. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: o višini sredstev, dodeljenih na tem
razpisu, bodo prosilci obveščeni z odločbo
župana v roku 30 dni po sprejeti odločitvi
na komisiji, ki vodi postopek.
Občina Sežana
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Ob-11855/05
Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Velika Polana
(Ur. l. RS št. 24/03) in 7. člena Odloka o načinu in pogojih izvajanja gospodarske javne
službe na področju opravljanja pokopališke
in pogrebne dejavnosti (Ur. l. RS, št. 66/03),
objavlja Občina Velika Polana

Odloka o urejanju in vzdrževanju čistoče
javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Velika Polana (Ur. l. RS,
št. 11/05) objavlja Občini Velika Polana

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe na področju
opravljanja pokopališke in pogrebne
dejavnosti
1. Koncendent je Občina Velika Polana,
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.
2. Predmet koncesije: koncesija se podeljuje za dejavnost urejanja pokopališč in
za opravljanje pogrebnih storitev na naslednjih pokopališčih: v Veliki Polani, v Mali Polani in v Brezovici.
Za vsa pokopališča se izda ena koncesija.
A) Urejanje pokopališč obsega:
– vzdrževanje pokopališč,
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– opustitev grobov,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– košnja zelenic,
– urejanje in obrezovanje žive meje,
– vzdrževanje poti,
– tekoča vzdrževalna dela,
– tekoča investicijska dela,
– zimsko službo.
B) Pogrebne storitve obsegajo:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– izvajanje dežurne pokopališke službe.
3. Koncesionar lahko opravlja tudi druge
tržne dejavnosti, ki so po naravi združljive
s koncesijo.
4. Koncesijska pogodba se sklepa za obdobje 5 let.
5. Koncendent za izvajanje koncesije ne
plačuje. Koncesionar plačuje koncedentu
odškodnino za izvajanje javne službe (koncesijsko dajatev). Odškodnina se določa v
obliki deleža od plačane vrednosti storitev
javne službe. Dejanska stopnja, po kateri
se plačuje koncesnina, se določi na podlagi
ponudbe izbranega koncesionarja v razpisnem postopku.
Koncesnino mora koncesionar plačevati
periodično (kvartalno) z enoletnim končnim
obračunom, najkasneje do 31. 3. naslednjega leta.
6. Na razpis se lahko prijavijo pravne ali
ﬁzične osebe, ki morajo predložiti dokazila,
da izpolnjujejo naslednje minimalne tehnične, kadrovske in druge pogoje:
– da so registrirani za izvajanje predpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da imajo v lasti ali posesti ustrezna
tehnična sredstva, potrebna za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma, da predložijo
ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na
voljo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
če bodo izbrani,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih
za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo ustrezne oblike zavarovanja (varščino) za kvalitetno izvajanje gospodarske javne službe,

– da predložijo poslovni načrt,
– da so registrirani za izvajanje predpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih
za izvajanje prevzetih del,
– da predložijo dokazila, reference ipd.,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe,
– druge pogoje potrebne za udeležbo
(usposobljenost, sposobnost, nekaznovanost itd.) določene z veljavnim zakonom, ki
ureja postopek javnih naročil.
7. Ponudba mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov določenih
z zakonom,
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi občine Velika Polana po objavi razpisa vsak delavnik med 8. in 14. uro.
8. Merila za izbiro ponudnika so:
– višina koncesijske dajatve: 10%
– cena storitev: 80%
– reference: 10%
9. Koncesionarja izbere Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske
javne službe občinskega sveta občine Velika Polana.
Po končanem postopku analize in ocenitve ponudb pripravi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe Občinskega sveta občine Velika Polana predlog za izbor koncesionarja, ki ga
posreduje občinskemu svetu, ta pa o izbiri
sprejme sklep na podlagi katerega občinska
uprava izda upravno odločbo.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
10. Kontaktna oseba za morebitna pojasnila in dodatne informacije je Zdenka
Zver, tel. 02/577-67-50, vsak delovni dan
od 8. do 10. ure.
11. Prijave je potrebno poslati v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Velika Polana,
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana s
pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za izvajanje gospodarske javne službe na področju urejanja opravljanja pokopališke in
pogrebne dejavnosti«
12. Rok za oddajo ponudbe je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Javno odpiranje ponudb bo v roku 10
dni od poteka razpisa na sedežu Občine
Velika Polana.
13. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
14. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni, ko bo občinski svet
sprejel sklep o izbiri koncesionarja.
15. Občina Velika Polana si pridržuje
pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Velika Polana
Ob-11856/05
Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 24/03) in

Stran

javni razpis
za podelitev koncesije za urejanje in
vzdrževanje čistoče javnih cest, poti
in površin za pešce ter zimski službi v
Občini Velika Polana
1. Koncendent: Občina Velika Polana,
Velika Polana 111, 9225 Velika Polana.
2. Predmet razpisa: koncesija za opravljanje gospodarske javne službe rednega
vzdrževanja čistoče javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini
Velika Polana.
3. Območje koncesije: Občina Velika Polana.
4. Trajanje koncesije: koncesijska pogodba se bo sklenila za določen čas za
dobo 5 let.
5. Prijava na razpis: ponudba na javni
razpis mora vsebovati:
– podatke o ponudniku,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev za
opravljanje dejavnosti (ustrezna dovoljenja),
– predlog cen za storitve za katere se
dodeljuje koncesija,
– dokazila o razpolaganju z ustreznim
kadrom in tehničnimi sredstvi za izvajanje
razpisane dejavnosti,
– izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz
razpisne dokumentacije,
– potrdilo davčnega organa o poravnavi
davčnih obveznosti in prispevkov določenih
z zakonom
– podpisano razpisno dokumentacijo,
ki jo ponudniki lahko dvignejo na občinski
upravi Občine Velika Polana po objavi razpisa vsak delavnik med 8. in 14. uro.
6. Ponudniki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje predpisane dejavnosti in da imajo za to potrebna
soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da imajo v lasti ali posesti ustrezna
tehnična sredstva, potrebna za izvajanje
razpisane dejavnosti oziroma, da predložijo
ustrezna jamstva, da bodo ta sredstva na
voljo pred sklenitvijo koncesijske pogodbe,
če bodo izbrani,
– da podajo zagotovila, da bodo zagotovili ustrezno število delavcev, usposobljenih
za izvajanje prevzetih del,
7. Pogoji oziroma merila za izbiro koncesionarja: najnižja cena.
8. Ponudbo za vso ustrezno dokumentacijo z oznako: “Ne odpiraj – javni razpis
za opravljanje gospodarske javne službe
urejanje in vzdrževanje čistoče javnih cest,
poti in površin za pešce ter zimski službi v
občini Velika Polana”, je potrebno dostaviti v
roku 20 dni od objave v Uradnem listu RS na
naslov: Občina Velika Polana, Velika Polana
111, 9225 Velika Polana.
9. Koncesionarja izbere Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe občinskega sveta Občine Velika
Polana.
Po končanem postopku analize in ocenitve ponudb pripravi Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne
službe občinskega sveta občine Velika Polana predlog za izbor koncesionarja, ki ga
posreduje Občinskemu svetu, ta pa o izbiri
sprejme sklep na podlagi katerega občinska
uprava izda upravno odločbo.
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Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan.
10. Razpisno dokumentacijo za izdelavo ponudbe lahko pooblaščeni zastopniki
ponudnikov prevzamejo na občinski upravi
Občine Velika Polana, vsak dan od dneva
razpisa do preteka roka 20 dni od objave v
Uradnem listu RS.
11. Vse morebitne dodatne informacije
lahko ponudniki dobijo na Občinski upravi občine Velika Polana (Zdenka Zver), tel.
02/577-67-50.
12. Javno odpiranje ponudb bo v roku
10 dni od poteka razpisa na sedežu Občine
Velika Polana.
13. Nepopolne in prepozno prispele vloge bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
14. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 15 dni, ko bo občinski svet
sprejel sklep o izbiri koncesionarja.
15. Občina Velika Polana si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od ponudnikov.
Občina Velika Polana
Št. 320-01-13/2005

Ob-11896/05

razpis
za dodeljevanje ﬁnančnih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in
podeželja v Občini Žiri za leto 2005
1. Proračunska sredstva za ohranjanje
in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini
Žiri se dodeljujejo upravičencem v skladu
s predpisi, ki urejajo področje dodeljevanja
državnih pomoči, na podlagi sprejetega programa intervencij v kmetijsko proizvodnjo v
Občini Žiri za obdobje 2004–2006. Višina
proračunskih sredstev v letu 2005 znaša
4,000.000 SIT. V primeru, da bodo v proračunu Občine Žiri za leto 2005 zagotovljena dodatna sredstva, se obseg sredstev za
posamezen program sorazmerno poveča.
Sredstva se dodelijo upravičencem v skladu
s pravilnikom, in sicer v obliki subvencij za
naslednje namene:
– izobraževanje,
– investicije v kmetijska gospodarstva,
– raziskave in razvoj,
– pomoč za območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost,
– vzpodbujanje proizvodnje in trženja
kmetijskih proizvodov,
– razvoj dopolnilnih dejavnosti,
– ukrepe v gozdarstvu.
2. Financiranje programov izobraževanja
kmetov posameznikov in društev: predviden
obseg sredstev za ukrep je 514.300 SIT.
2.1. Za subvencijo lahko zaprosijo društva in izobraževalne organizacije, ki se ne
ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, in sicer za
izvedbo strokovnega dela s področja kmetijstva in podeželja. Soﬁnancirajo se izvedbe
strokovnih prireditev, predavanja, promocije
in izdaje strokovnih publikacij. Določila te
točke veljajo tudi za čebelarsko društvo.
2.2. Upravičencem se krijejo stroški v
višini do 100% stroškov strokovnega dela
ﬁnančno ovrednotenega programa.
2.3. Vlogi je potrebno priložiti ﬁnančno
ovrednoten letni program dela s potrdilom
o registraciji društva, ter dokumentacijo o
nastalih materialnih stroških za izvedbo posameznih programov.
3. Soﬁnanciranje investicij v kmetijska
gospodarstva (investicije v gospodarske
objekte, opremo in gradnje, oziroma adaptacije, ter investicije v izboljšavo kmetijskih
zemljišč z agromelioracijami): predviden obseg sredstev za ukrep je 1,542.900 SIT.
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3.1.Soﬁnanciranje investicij v gospodarske objekte vključuje gradnje, adaptacije,
kamor spadajo prenova ostrešij, obnova fasad, druge adaptacije in novogradnje hlevov,
gradnjo gnojnih jam in gnojišč, ter nakup
hladilnih naprav in ročnih gorskih kosilnic.
3.2. Upravičencem pripadajo sredstva v
višini 2.000 SIT/m3 zgrajene jame za gnojnico in ali gnojišča, s tem da kapacitete
zadoščajo minimalnim zahtevam nitratne
direktive. Za ostale investicije, naštete pod
točko 3.1., pa pripada vlagatelju največ do
30% vrednosti investicije.
3.3. Zahtevku je potrebno priložiti enotno gradbeno dovoljenje oziroma lokacijsko
informacijo, ter skico objekta in fotokopijo
računov za izvedena dela. Za nakup opreme pa je potrebno priložiti fotokopijo nabavljene opreme.
3.4. Upravičencem, ki izvajajo agrarne
operacije pripadajo sredstva v višini do 75%
materialnih stroškov investicije, vendar ne
več kot skupno do 150.000 SIT/ha. Upravičenci lahko oddajo vloge do 1ha urejene
površine.
3.5. Vlogi je potrebno priložiti kolavdacijski zapisnik, podpisan s strani kmetijske
svetovalne službe, fotokopijo mapne kopije
in fotokopijo računov za izvedena dela.
4. Raziskave in razvoj (soﬁnanciranje
analiz zemlje, krme in pitne vode): predviden
obseg sredstev za ukrep je 171.400 SIT.
4.1.Za podporo lahko zaprosijo upravičenci, ki na podlagi opravljenih analiz rabijo
gnojilni načrt oziroma krmni obrok.
4.2. Upravičencem se namenjajo sredstva do 70% upravičenih stroškov analiz
zemlje in krme, oziroma pitne vode, vendar
ne več kot 2 vzorca na kmetijo letno.
4.3. Vlogi je potrebno priložiti račun pooblaščene organizacije za analizo zemlje,
krme oziroma vode.
5. Pomoči za območja z omejenimi dejavniki za kmetijsko proizvodnjo: predviden
obseg sredstev za ukrep je 971.400 SIT.
5.1. Za soﬁnanciranje uvedbe čredinske
paše lahko zaprosijo vsi kmetovalci v Občini
Žiri, ki so na novo uredili najmanj 2 ha površin za pašo govedi in najmanj 1ha za pašo
drobnice ali konj. Sredstva so namenjena
upravičencem v višini do 35% stroškov izgradnje pašnika.
5.2. Zahtevku je potrebno predložiti kolavdacijski zapisnik, podpisan s strani Kmetijske svetovalne službe, izjavo vlagatelja,da
bo pašnik uporabljal najmanj 5 let, kopijo
katastrskega načrta, z vrisano lokacijo in
fotokopijo računov za nabavljeni material.
5.3. Za soﬁnanciranje obnove travne
ruše lahko zaprosijo vsi kmetovalci, ki so
obnovili degradirano travno rušo v skladu s
tehnološkimi navodili. Sredstva so namenjena upravičencem v višini do 35% materialnih
stroškov.
5.4. Zahtevku je potrebno predložiti potrdilo Kmetijske svetovalne službe, da so
izpolnjeni pogoji pravilnika, kopijo katastrskega načrta z vrisano lokacijo in fotokopije
računov za nabavljeni material.
5.5. Za ohranjanje staleža govedi lahko
zaprosijo kmetovalci, ki so v tekočem proračunskem letu kupili teleta za nadaljnjo rejo
in se ne ukvarjajo s proizvodnjo mleka.
Za ohranjanje staleža krav pa lahko zaprosijo vse kmetije, za telice, ki so bile v letu
2004 prvič pripuščene, z namenom ohranjanja in povečevanja staleža govedi. Sredstva so namenjena upravičencem v višini do
35% materialnih stroškov.

5.6. Zahtevku je potrebno predložiti fotokopijo potnega lista, račun za nabavljene
živali, fotokopijo obrazca B subvencij in v
primerih, kjer gre le za ohranjanje staleža
tudi fotokopijo klavnega zapisnika v letošnjem letu oddane živali, s katero se nova
nadomešča. Za prvič pripuščene telice pa
je potrebno priložiti tudi fotokopijo pripustnega lista.
6. Vzpodbujanje proizvodnje in trženja
kvalitetnih kmetijskih proizvodov:
Predviden obseg sredstev za ukrep je
400.000 SIT.
6.1.Za program konjereje, soﬁnanciranje
pripustov se namenja do 60% evidentiranih
stroškov. Vlogi je potrebno priložiti račun.
6.2 Za program prašičereje se namenja, soﬁnanciranje pripustov, se namenja
do 60% evidentiranih stroškov. Vlogi je potrebno predložiti račun.
6.3. Za uvedbo ekološkega kmetovanja
se namenja 100.000 SIT, oziroma do 50%
za stroške kontrole, v letu uvajanja. Vlogi je
potrebno priložiti račun.
6.4. Za soﬁnanciranje prevozov mleka
iz oddaljenih kmetij do zbiralnice se namenja 1 SIT/l oddanega mleka. Izplačilo bo
dvakrat letno. Vlogi pa je potrebno priložiti
fotokopije mesečnih obračunov organizatorja odkupa.
7. Razvoj dopolnilnih dejavnosti: predviden obseg sredstev za ukrep je 228.600
SIT.
7.1. Za sredstva lahko zaprosijo kmetje
v občini Žiri, ki uvajajo dopolnilno dejavnost
na svoji kmetiji, v skladu z Uredbo o registriranju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.
Upravičencem se dodelijo nepovratna sredstva v višini do 55% za uvajanje turistične
dejavnost na kmetiji in do 45% za uvajanje
drugih dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, vendar ne več kot 150.000 SIT letno. Sredstva
se dodeljujejo ob registraciji dejavnosti.
7.2. Vlogi je potrebno predložiti dokazilo
o registraciji dejavnosti, račune za nabavljeni material in opremo in mnenje Kmetijske svetovalne službe.
8. Soﬁnanciranje ukrepov v gozdarstvu: predviden obseg sredstev za ukrep
je 171.400 SIT.
8.1. Do sredstev so upravičeni vsi lastniki gozdov v Občini Žiri, ki v tekočem proračunskem letu urejajo gozdne vlake v
skladu z Zakonom o gozdovih in v skladu s
tehnološkimi navodili Zavoda za gozdove.
Upravičencem pripadajo sredstva v višini
do 35% evidentiranih materialnih stroškov.
8.2. Vlogi je potrebno priložiti kolavdacijski zapisnik, KE Žiri in račune za strojna
dela.
9. Prosilci oddate popolne vloge za dodelitev sredstev na razpisnih obrazcih, v
tajništvu občine Žiri, Loška c. 1, v času
uradnih ur. Za informacije v zvezi z izvedbo
razpisa se obračajte na Kmetijsko svetovalno službo, tel. 50-50-327. O dodelitvi
sredstev bo odločala tričlanska komisija,
ki jo imenuje župan. Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev za posamezen
namen, zadnji dan za oddajo vloge pa je
31. 10. 2005. Subvencije bodo izplačane
na osnovi sklepa župana, najkasneje do
31. 12. 2005.
Občina Žiri
Št. 660-01-3/2005
Ob-11897/05
Na podlagi Pravilnika za vrednotenje in
izbor programov kulture v Občini Žiri (UVG
št. 17/01), Občina Žiri objavlja
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javni razpis
za soﬁnanciranje programov kulture, ki
se soﬁnancirajo iz proračuna Občine
Žiri za leto 2005
1. Predmet javnega razpisa so naslednji
programi kulture:
– dejavnost ljubiteljskih kulturnih društev oziroma kulturnih sekcij društev,
– muzejska dejavnost,
– založniška in literarna dejavnost.
2. Pravico do soﬁnanciranja programov
kulture imajo nosilci in izvajalci kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani za izvajanje kulturnih
dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo
posamezno organizacijsko obliko (Zakon
o društvih, Zakon o zavodih, Zakon o gospodarskih družbah, itd) in katerih sedež
oziroma sedež ustanovitelja je v občini Žiri,
kar se dokazuje s predložitvijo ustreznega dokumenta (overjena pravila delovanja
društva, dokazilo o registraciji opravljanja
dejavnosti, itd),
– da s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne,
prostorske, kadrovske in organizacijske
možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročilo o realizaciji programov
(obrazec Poročilo o izvajanju kulturne dejavnosti), poslovno poročilo za preteklo
leto, poročilo o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih (če se jih udeležijo), ter načrt aktivnosti
za prihodnje leto.
3. Izvajalci programov kulture so lahko
kulturna društva oziroma kulturne sekcije
društev, gospodarske družbe, zasebniki,
javni zavodi s področja kulture, vzgoje in
izobraževanja ter drugi izvajalci, ki so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti v
skladu s predpisi.
4. Občina Žiri bo izbrane programe kulture ﬁnancirala iz proračunskih postavk
Proračuna Občine Žiri za leto 2005 št.
08.2.1.1-3. Skupna vrednost proračunskih
sredstev, ki so predmet tega razpisa, je
6,700.000 SIT.
5. Izbrane programe bomo soﬁnancirali
v skladu z določili pravilnika za vrednotenje
in izbor programov kulture v Občini Žiri.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci z
območja občine Žiri in neproﬁtni izvajalci, ki
so svoje programe izvajali že v letu 2004.
6. Predlogi morajo biti podani na razpisnih obrazcih, katerim je potrebno priložiti
zahtevane priloge. Obrazci so na voljo v tajništvu Občine Žiri. Rok za oddajo vloge je do
30. 5. 2005. Vloge oddate po pošti ali osebno v tajništvu občine. Na ovojnico navedite
pripis »Javni razpis – kultura 2005«.
7. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od zaključka razpisnega
roka. Z izbranimi izvajalci bo župan občine
sklenil pogodbo o izvajanju programov.
Občina Žiri

III. Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– obrazec Poročilo o delu športnega kluba/društva oziroma obrazec Poročilo o delu
športne vzgoje predšolskih in šoloobveznih
otrok,
– obrazec Podatki o kadrovski strukturi s priloženim seznamom kategoriziranih
športnikov,
– plan dela in koledar športnih prireditev
in akcij v društvu oziroma organizaciji,
– koledar oziroma razpored tekmovanj in
ligaških srečanj v občini, regiji, republiki,
– fotokopijo pogodbe, sklenjene s trenerji
in strokovnimi kadri, ki redno vadijo vadeče
skupine oziroma tekmovalne selekcije v društvu oziroma organizaciji,
– poimenski seznam kandidatov za strokovno izpopolnjevanje kadrov in program
izobraževanja,
– pogodbe za uporabo in najem športnih
objektov, ki jih uporablja društvo ali klub in
niso v lasti občine,
– plan potrebnih vzdrževalnih in obnovitvenih del na športnih objektih s popisi
in predračuni ter ﬁnančno konstrukcijo za
objekte, katerih lastnik je društvo oziroma
organizacija,
– v primeru, da se na razpis občine prijavljate prvič, pa še: fotokopijo odločbe o registraciji, fotokopijo pravil delovanja društva
oziroma statut.
IV. Rok in način prijave: rok za prijavo
na razpis je do 30. 5. 2005. Svoje prijave
z zahtevanimi podatki in prilogami pošljete
na naslov: Občina Žiri, Loška cesta 1, Žiri, s
pripisom: razpis šport 2005.
V. Dodelitev sredstev: pravočasno prispele vloge obravnava štiričlanska strokovna komisija za šport, ki jo za vodenje
postopka javnega razpisa imenuje župan
in jo sestavljajo en predstavnik občinske
uprave in trije predstavniki dejavnosti športa
v občini. Komisija pripravi predlog dodelitve

Št. 650-01-4/2005
Ob-11898/05
Na podlagi 5. člena Pravilnika o merilih
za soﬁnanciranje letnega programa športa
v Občini Žiri (Ur. l. RS št. 4/05) in Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98, 27/02), Občina
Žiri objavlja

javni razpis
za soﬁnanciranje programov športa v
Občini Žiri za leto 2005
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– športna društva in klubi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna področja
oziroma športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja športa, vzgoje
in izobraževanja iz Občine Žiri,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neproﬁtne, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom
o društvih oziroma da imajo organizacije v
svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo sedež v Občini Žiri,
– da imajo društva urejeno evidenco o
članstvu in dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– da imajo za določene športne programe zagotovljeno organizirano vadbo, v
katero je vključenih odgovarjajoče število
športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in prostorske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
– da se prijavijo na razpis za dodelitev
sredstev iz proračuna Občine Žiri, namenjenih izvajanju letnega programa športa in
dostavijo občinski upravi poročila o članstvu,
realizaciji programov, doseženih rezultatih in
planu aktivnosti za prihodnje leto.
II. V letu 2005 bomo soﬁnancirali naslednje
programe športa v okvirni višini sredstev:
I.

Športna vzgoja otrok in mladine
– Interesna športna vzgoja
predšolskih otrok
– Interesna športna vzgoja
šoloobveznih otrok
– Športna vzgoja otrok
in mladine, usmerjena v kakovostni
in vrhunski šport
II.
Kakovostni šport
III.
Vrhunski šport
IV. Športna rekreacija
V.
Šport invalidov
VI. Speciﬁčne športne panoge
VII. Šolanje in izpopolnjevanje
strokovnih kadrov
VIII. Športne prireditve
IX. Informacijski sistem na področju športa
X.
Delovanje športnih društev
Izbrane programe bomo soﬁnancirali na
podlagi pogojev, meril in normativov ter kriterijev za razvrstitev športnih panog v skupine glede na vsebino in glede na razširjenost in uspešnost, ki jih vsebuje Pravilnik o
merilih za soﬁnanciranje letnega programa
športa v Občini Žiri.
V primeru, da bodo v proračunu Občine Žiri za leto 2005 zagotovljena dodatna
sredstva, se obseg sredstev za posamezen
program sorazmerno poveča.
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sredstev in ga posreduje županu, ki z izvajalci programov športa sklene pogodbe
o soﬁnanciranju izvedbe predlaganih programov športa.
Občina Žiri
Št. 10502-6/2005
Ob-11973/05
Na podlagi določil Odloka o proračunu
Občine Sežana za leto 2005 (Uradni list RS,
št. 18/05) in na podlagi odločitev Komisije
za soﬁnanciranje programov spodbujanja
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pripravništva in izvajanje vajeniške dobe v
Občini Sežana za leto 2005 z dne 21. aprila
2005, objavlja Občina Sežana
javni razpis
za soﬁnanciranje programov
spodbujanje pripravništva in izvajanje
opravljanja vajeniške dobe v Občini
Sežana za leto 2005
1. Naročnik: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
2. Predmet soﬁnanciranja so programi
namenjeni iskalcem prve zaposlitve oziroma
opravljanju pripravništva in povečujejo možnost zaposlovanja brezposelnim osebam, ki
prvič začnejo opravljati delo, ustrezno vrsti
in nivoju svoje izobrazbe v Občini Sežana
za leto 2005. V program se lahko vključijo
brezposelni iskalci prve zaposlitve z dokončano visokošolsko izobrazbo. Program se
zagotavlja pod pogojem, da se delodajalec
zaveže, da bo brezposelno osebo zaposlil
za dobo najmanj enega leta od dneva sklenitve pogodbe v skladu s tem razpisom.
Brezposelna oseba mora imeti stalno bivališče v Občini Sežana.
Predmet soﬁnanciranja je tudi izvajanje
vajeniške dobe dijakov, ki so vključeni v
program poklicnega izobraževanja in imajo
sklenjeno individualno ali kolektivno učno
pogodbo z delodajalcem. Vajenec mora
imeti stalno bivališče v Občini Sežana.
3. Izvajalci programov so javni zavodi,
gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma delodajalci (v nadaljevanju organizacije), ki imajo na voljo ustrezno delovno
mesto.
4. Pravico do soﬁnanciranja programov
imajo v prejšnji točki navedene organizacije,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo registrirano dejavnost v naši
občini ali enoto dejavnosti v naši občini kar
je razvidno iz ustanovitvenih aktov,
– da imajo zagotovljene pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano ﬁnančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa.
5. Merila za soﬁnanciranje programov se
nanašajo na:
– Iskalec prve zaposlitve iz ciljne skupine, za katerega je na voljo delovno mesto
pri delodajalcu. Do pomoči niso upravičena
podjetja, ki poslujejo v sektorju premogovništva, ladjedelništva in pomorskega transporta.
– V primeru, da bo organizacija zaposlila
pripravnika za čas več kot leto dni, bo imela
prednost pri dodelitvi sredstev.
– Prednost pri soﬁnanciranju programov
bodo imele organizacije, ki zaposlujejo strokovno tehnični kader in organizacije s področja gostinstva in turizma.
– Pri soﬁnanciranju programa izvajanja
vajeniške dobe bodo imeli prednosti samostojni podjetniki ali organizacije, ki bodo vajenca, ko zaključi šolanje, tudi zaposlile.
6. Višina razpisanih sredstev znaša
5,500.000 SIT.
7. Ciljna skupina programa so brezposelni iskalci prve zaposlitve z dokončano
visokošolsko izobrazbo, ki začnejo prvič
opravljati delo, ki ustreza njihovi izobrazbi.
Končni koristniki so iskalci prve zaposlitve,
zaposleni na delovnem mestu, ki ustrezajo
vrsti in stopnji njihove izobrazbe, oziroma
dijaki, ki so vključeni v program poklicnega
izobraževanja (dualni sistem).
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8. Število udeležencev programa pripravništva, vključenih v letu 2005:
5 z visokošolsko izobrazbo (VII. stopnja),
Število udeležencev opravljanja vajeniške dobe, vključenih v letu 2005:
2 dijaka, ki pridobivata izobrazbo v programih poklicnega izobraževanja – dualni
sistem (1., 2. ali 3. letnik).
9. Višina pomoči na udeleženca: brezposelnemu iskalcu prve zaposlitve se nadomesti del plače. Nadomestilo znaša:
– 900.000 SIT za brezposelne iskalce
prve zaposlitve z zaključeno visokošolsko
izobrazbo,
– 500.000 SIT za dijake, ki imajo sklenjeno individualno ali kolektivno učno pogodbo
z delodajalcem.
Podlaga za izračun stroškov predstavljajo predpisi o dodeljevanju državnih pomoči.
10. Način izvajanja: izplačilo subvencije delodajalcu ob zaposlitvi brezposelnega
iskalca prve zaposlitve za najmanj eno leto.
Oseba se v program vključi na podlagi izdelanega zaposlitvenega načrta. Med Občino
Sežana, delodajalcem in iskalcem prve zaposlitve se sklene tripartitna pogodba.
Izplačilo subvencije delodajalcem za izvajanje vajeniške dobe se izplača na podlagi sklenjene tripartitne pogodbe in predložene učne pogodbe.
11. Organizacije se prijavijo na razpis na
obrazcu "Prijava na javni razpis za soﬁnanciranje programov pripravništva in izvajanje vajeniške dobe v Občini Sežana za leto
2005" in priložijo vse zahtevane priloge, ki
so navedene v obrazcu prijave.
Obrazci za prijavo na razpis se lahko
dvignejo v sprejemni pisarni Občine Sežana
v sobi št. 10, pri Niki Korošec vsak delavnik.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri Saši Likavec v sobi št. 72. Razpis in obrazci so dosegljivi tudi preko internetne strani Občine Sežana: http://www.
sezana.si.
12. Rok za predložitev prijav je 30 dni od
dneva te objave.
13. Popolne vloge z vsemi zahtevanimi prilogami pošljejo prijavitelji na naslov:
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana. Na ovojnici mora biti na vidnem
mestu napis »Ne odpiraj, vloga za javni razpis – programi pripravništva in vajeništva
2005«. Na hrbtni strani mora biti označen
pošiljatelj.
14. Komisija bo obravnavala pravočasno
prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa in pripravila izbor izbranih organizacij,
kjer se bo odvijalo pripravništvo in vajeništvo
na podlagi javnega razpisa. Odpiranje vlog
ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo vlagatelji pozvani, da v roku
8 dni dopolnijo vlogo. Nepopolne vloge, ki
jih vlagatelji ne bodo dopolnili v navedenem
roku, se zavržejo.
15. O izboru in višini sredstev, dobljenih
na tem razpisu, bodo vlagatelji obveščeni
najkasneje v 30 dneh po sprejeti odločitvi na
seji komisije. Z izbranimi izvajalci programov
bodo sklenjene tripartitne pogodbe.
Občina Sežana
Št. 015-03-1218/2005
Ob-11588/05
Občina Dobrova- Polhov Gradec, Ul.
Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02), 45. člena Uredbe o pridobi-

vanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03), 7. in 98. člena Statuta Občine
Dobrova-Polhov Gradec (Naš časopis, št.
252/99) in sklepa občinskega sveta o odprodaji premoženja z dne 24. 9. 2003, ponovno objavlja
javni razpis
z zbiranjem pisnih ponudb za prodajo
nepremičnine
I. Predmet prodaje
Predmet prodaje je stavbno zemljišče v
k.o. Podsmreka, parc. št. 234/15, št. zk.vl.
612 – travnik v izmeri 1018 m2.
Parcela leži na območju, ki se ureja z
zazidalnim načrtom in je predvidena za individualno stanovanjsko pozidavo.
Izhodiščna cena je za nepremičnino je
21,962,230 SIT.
II. Pogoji zbiranja ponudb
1. Na razpisu lahko sodelujejo domače
pravne in ﬁzične osebe.
2. Nakup po načelu videno- kupljeno.
3. Ponudnik resnost ponudbe jamči z
vplačilom varščine v višini 10% od najnižje
prodajne cene (objavljena zgoraj pod točko 1) na TRR 01221-00000813, sklic na
št. 111, Občina Dobrova- Polhov Gradec, do
dneva oddaje ponudbe.
Izbranemu najugodnejšemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino.
Drugim ponudnikom bo varščina brezobrestno vrnjena v roku petih dni po končanem
izboru najugodnejšega ponudnika.
4. Davek na promet nepremičnin se prišteje k pogodbeni ceni.
III. Vsebina ponudb
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati:
1. podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik ﬁzična oseba;
2. ﬁrmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba;
3. matično in davčno številko ponudnika;
4. fotokopijo potrdila o državljanstvu za
ﬁzične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike;
5. navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno, način in rok plačila;
6. vrsto dejavnosti, ki se bo izvajala na
predmetu prodaje;
7. dokazilo o plačani varščini;
8. pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje;
9. številko transakcijskega računa ponudnika za vrnitev vplačane varščine.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
Pisne ponudbe z dokazili morajo prispeti
na naslov: občina Dobrova- Polhov Gradec,
Ul. Vladimirja Dolničarja 2, 1356 Dobrova, v
zaprti ovojnici z oznako »Javni razpis- nepremičnina v Podsmreki- ne odpiraj«, in sicer najkasneje do 22. 5. 2005 do 12. ure.
1. Javno zbiranje ponudb bo v petek,
22. 5. 2005 ob 15. uri v prostorih Občine
Dobrova- Polhov Gradec.
2. Prepozno prispele ponudbe se ne
bodo upoštevale. V primeru nepopolnih ponudb bo komisija zahtevala od ponudnika
dopolnitev ponudbe v roku 5 dni od prejema poziva.
3. Kriteriji pri izbiri kupcev: ponujena
cena, rok plačila kupnine in plačilni pogoji;
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Št.

4. Najugodnejši ponudnik bo izbran v tridesetih dneh od izteka razpisnega roka. Z
izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena
v roku petnajstih dni po dokončnosti sklepa
o izbiri najugodnejšega ponudnika. Če izbrani ponudnik v navedenem roku ne podpiše pogodbe, prodajalec zadrži varščino.
5. Kolikor bi na razpis prispelo več približno enakovrednih vlog, ki so bolj ugodne
od ostalih, se nadaljnji postopek prodaje
lahko izvede na podlagi javne dražbe, na
katero se povabi interesente, ki so predložili
te približno enake vloge.
6. Prodajalec si pridržuje pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe.
Vse informacije glede nepremičnine,
ogleda ter pregled razpoložljive dokumentacije so na voljo na naslovu prodajalca ali
na tel. 01/360-18-00, 041/353-362.
Občina Dobrova-Polhov Gradec

njevali razpisne pogoje, bo imel prednost
tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno
od izhodiščne, razen za točke 6., 7. in 8.,
kjer se bodo poleg cene upoštevali še drugi
kriteriji (predvidena namembnost objekta,
rok izgradnje, število zaposlenih v objektu
in velikost objekta). Osebe, ki uporabljajo
stanovanja (po najemni pogodbi) iz točk
2., 3. in 5. imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 30. 5.
2005 do 15. ure na naslov: Občina Gornja
Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: »Javni razpis – ponudba za odkup – Ne odpiraj!«
4. Ponudbi je treba priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe,
– potrdilo o plačilu varščine.
Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti
vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri
ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine
v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu
ne vrne in zapade v korist Občine Gornja
Radgona.
5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi
kupec.
6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji
dan po poteku roka za oddajo ponudbe
ob 12. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno
opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno
prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb
morajo navzoči predstavniki ponudnikov
predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.
7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s
sklepom v roku 15 dni po poteku roka za
oddajo ponudb.
8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«. Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo o
prodaji.
Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel. št.
02/564-38-88, kontaktna oseba Andrej
Subašič, za točke 6., 7. in 8. pa Igor Pivec. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.
Občina Gornja Radgona

Ob-11721/05
Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 45., 46. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št.
12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji
v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja
Radgona (Ur. l. RS, št. 67/01), Programa
prodaje občinskega stvarnega premoženja
in njegovih dopolnitev naslednji
javni razpis
za prodajo nepremičnin z zbiranjem
ponudb
I. Predmet prodaje:
1. Zemljišče v Vratji vasi (pri kapelici) v
izmeri 1118 m2, parc. št. 473/4 k.o. Vratja
vas, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 503.100 SIT.
2. Stanovanje v 1. nadstropju stanovanjskega objekta Negova 37 v velikosti
51,80 m2 s pripadajočim deležem gradbene
parcele (funkcionalno zemljišče), na parc.
št. 1213/10 k.o. Negova, za izhodiščno ceno
2,950.000 SIT.
3. Stanovanje v pritličju stanovanjskega
objekta Negova 37 v velikosti 52,20 m2 s pripadajočim deležem gradbene parcele (funkcionalno zemljišče), na parc. št. 1213/10,
k.o. Negova, za izhodiščno ceno 3,040.000
SIT.
4. Zemljišče v Segovcih (pri Bradaču) v
izmeri 1801 m2, parc. št. 547/2, k.o. Segovci, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3,234.524 SIT.
5. Stanovanje v 2. nadstropju stanovanjskega objekta Kocljeva 13 v Gornji Radgoni
v velikosti 75,70 m2 s pripadajočim deležem
gradbene parcele (funkcionalno zemljišče),
na parc. št. 186/1, k.o. Gornja Radgona, za
izhodiščno ceno 10,265.866 SIT.
6. Zemljišče v Industrijski coni Mele, parc.
št. 91/1, k.o. Črešnjevci, v izmeri 3156 m2,
za izhodiščno ceno 6,601.973 SIT. Na zemljišču se lahko gradijo objekti za opravljanje
gospodarskih dejavnosti. Zemljišče je delno
komunalno opremljeno.
7. Zemljišča v Industrijski coni Mele,
parc. št. 91/3 in 92/8, obe k.o. Črešnjevci, v
skupni izmeri 2237 m2, za izhodiščno ceno
4,679.536 SIT. Nepremičnine iz te točke se
prodajajo skupaj kot en sklop. Na zemljiščih
se lahko gradijo objekti za opravljanje gospodarskih dejavnosti. Zemljišča so delno
komunalno opremljena.

8. Zemljišča v Industrijski coni Mele,
parc. št. 91/4 in 92/10, obe k.o. Črešnjevci
ter parc. št. 485/7, k.o. Mele, v skupni izmeri 2338 m2, za izhodiščno ceno 4,890.815
SIT. Nepremičnine iz te točke se prodajajo
skupaj kot en sklop. Na zemljiščih se lahko
gradijo objekti za opravljanje gospodarskih
dejavnosti. Zemljišča so delno komunalno
opremljena.
9. Poslovno – stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri 318 m2
s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186 m2
in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2,
na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 12,846.627,86 SIT. Po zemljišču poteka dostopna pot do t.i. Fidlerjeve kleti, ki
jo uporablja podjetje Radgonske gorice d.d.
iz Gornje Radgone. Služnost dostopa se po
odprodaji ohrani, kar se uredi v kupoprodajni
pogodbi. Poslovno – stanovanjskega objekta
ni možno porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta, prednja stran
objekta gledano iz Jurkovičeve ulice pa mora
zadržati sedanji zunanji videz.
10. Zemljišče v Lutvercih (pri Teršeku)
v izmeri 827 m2, parc. št. 38, k.o. Lutverci,
delno komunalno opremljeno, za izhodiščno
ceno 1,193.617,98 SIT.
11. Zemljišče na Grajskem hribu v Gornji
Radgoni (pri Kralju), parc. št. 437/1, 439/7 in
439/8, vse k.o. Gornja Radgona, v skupni izmeri 1988 m2, delno komunalno opremljeno,
za izhodiščno ceno 3,323.936 SIT.
12. Zemljišče na Grajskem hribu v Gornji Radgoni (pri Golarju) v izmeri 1264 m2,
parc. št. 439/1, k.o. Gornja Radgona, delno
komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno
2,113.408 SIT.
Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa
davka na promet nepremičnin ali DDV za
zemljišča iz točke 1., 4., 6., 7., 8., 10., 11.
in 12., komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in
ostale infrastrukture, plačila priključitve na
vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno
in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične
dokumentacije.
II. Pogoji razpisa:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
ﬁzične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
– da v ponudbi navedejo nepremičnino
z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno
ceno,
– da predložijo potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
– da plačajo varščino v višini 10% od
izhodiščne cene na Podračun pri UJP št.
01229-0100012643, sklic na št. 720000,
– v ponudbi za zemljišče iz 6., 7. in 8.
točke tega razpisa mora biti navedena predvidena površina in namembnost objekta na
parceli, dejavnost za katero se bo bodoči
objekt uporabljal, število zaposlenih v objektu ter predvideni pričetek obratovanja objekta. Kupec je dolžan na zemljišču iz 6. točke
razpisa v roku dveh let od podpisa pogodbe
končati investicijo. Kupec, ki ne prične in
konča investicije v prej navedenem roku, ne
sme prodati zemljišča drugemu,
– izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe
v enkratnem znesku.
2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpol-
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Javne dražbe
Št. 4652-33/2004
Ob-11722/05
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica
10, Koper, Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št. 12/03), Zakona o
javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 47/99, 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 110/02) ter sklepa Občinskega sveta mestne občine Koper, št.
K4652-162/2003 z dne 15. 7. 2004 in št.
K4652-219/2002 z dne 10. 3. 2005 razpisuje
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javno dražbo
ki bo v torek, 17. 5. 2005 ob 9.30, v sejni
sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10 –
pritličje, za prodajo naslednjih nepremičnin,
ki so v lasti Mestne občine Koper:
1. Zemljišče s parc. št. 1569/90
in 1569/91, k.o. Koper, v skupni izmeri
10.001 m2, za izklicno ceno 378,639.470
SIT (37.860,16 SIT/m2) brez DDV.
2. Zemljišče s parc. št. 1567/38, k.o.
Koper, v skupni izmeri 25.382 m2, za izklicno
ceno 960,966.607 SIT (37.860,16 SIT/m2)
brez DDV.
3. Zemljišče z dela parc. št. 1462/1,
k.o. Koper, v izmeri 20.500 m2, za izklicno
ceno 776,133.301 SIT (37.860,16 SIT/m2)
brez DDV.
4. Zemljišče s parc. št. 1464/5, k.o.
Koper, v skupni izmeri 10.788 m2, za izklicno
ceno 408,435.417 SIT (37.860,16 SIT/m2)
brez DDV.
1. Zemljišče pod točko 1. je na območju,
ki se ureja v skladu s prostorskimi ureditvenimi pogoji za območje med Ankaransko
cesto in Vzhodno vpadnico (Uradne objave,
št. 32/97). Zemljišče se prodaja za gradnjo
objektov za centralne dejavnosti, za katere
bo potrebna sprememba prostorskega akta.
Mestna občina Koper bo na podlagi pobude kupca začela postopek za spremembo
prostorskega akta oziroma za sprejem lokacijskega načrta. Vse stroške lokacijskega
načrta krije kupec.
2. Zemljišče s pod točko 2. je znotraj
ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za centralne dejavnosti (oznaka
KC). Navedena parcela se ureja z Odlokom
o zazidalnem načrtu za območje Kare ob
vzhodni vpadnici (Uradne objave, št. 8/90
in 28/00) ter Odlokom o ugotovitvi, katere
sestavine dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper so v nasprotju s
prostorskimi sestavinami dolgoročnega in
srednjeročnega plana Mestne občine Koper
(Uradne objave, št. 54/01). Mestna občina
Koper bo na podlagi pobude kupca začela postopek za spremembo prostorskega
akta oziroma za sprejem lokacijskega načrta. Vse stroške lokacijskega načrta krije
kupec.
3. Zemljišči pod točko 3. in 4. sta znotraj
ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za centralne dejavnosti (oznaka
KC). Za navedeno območje sestavine dolgoročnega in družbenega plana Mestne občine Koper določajo izdelavo prostorskega
izvedbenega akta. Na omenjenih parcelah
so skladno z 2. in 3. alinejo 1. člena PUP
v Občini Koper dopustne le sanacije obstoječih objektov in posamično utemeljeni
posegi v prostor. Mestna občina Koper bo
na podlagi pobude kupca začela postopek
za sprejetje prostorskega izvedbenega akta
oziroma za sprejem lokacijskega načrta.
Vse stroške lokacijskega načrta krije kupec. Celotna površina zemljišča s parc. št.
1462/1, k.o. Koper (zemljišče pod točko 3.),
znaša 27.383 m2. Na severnem delu le-te
poteka lokalna cesta LK 180030 Ankaranska vpadnica – Vzhodna vpadnica do Luke.
V teku je postopek parcelacije, s katerim bo
severni del navedene parcele, ki predstavlja
cestno telo lokalne ceste, izvzet in bo pridobil novo parcelno številko.
4. Terminski plan za izgradnjo objektov
na zemljiščih, ki so predmet javne dražbe: kupec je dolžan zgraditi poslovno-stanovanjski objekt na zemljišču, ki je pred-
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met javne dražbe, tako, da rok za začetek
gradnje objekta ne sme biti daljši od 3 let
od nakupa stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta (objektov) in pridobitve
uporabnega dovoljenja ne sme biti daljši
od 3 let od pridobitve gradbenega dovoljenja. Za dokončan objekt se šteje objekt, ki
ima veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka
sta bistvena pogoja za veljavnost pogodbe
o prodaji zemljišča. Mestna občina Koper
lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec stavbnega
zemljišča ne izpolni roka iz te točke razpisa
in uveljavlja nastalo škodo.
5. Kupec je dolžan pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja plačati komunalni prispevek.
6. Pogoji iz te javne dražbe so sestavni
del pogodbe o prodaji zemljišča.
7. Najnižji znesek, za katerega dražitelj
dviga ceno, je 100.000 SIT.
8. Udeleženci, ki želijo sodelovati na
javni dražbi, morajo pred začetkom dražbe
vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
na podračun Mestne občine Koper številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS
za javna plačila – urad Koper, z obveznim
sklicem na številko 00 201000, ter dokazilo
o vplačilu predložiti na javni dražbi.
9. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena
v najkasneje 30 dneh po javni dražbi. Če
pogodba ni sklenjena v tem roku, zapade
ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne cenitve
in ostalih stroškov v korist lastnika.
10. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh po overitvi prodajne pogodbe
na podračun Mestne občine Koper številka
01250-0100005794, voden pri Upravi RS za
javna plačila – urad Koper.
11. Ponudniki morajo pred začetkom javne dražbe predložiti naslednje dokumente:
– fotokopijo osebnega dokumenta in
davčno številko za ﬁzične osebe ali izpisek
iz sodnega registra (ne starejši od 30 dni)
za pravne osebe,
– potrdilo o vplačani varščini v višini 10%
od izklicne cene,
– dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika
(podatki o boniteti, potrdilo banke o stanju
na bančnih računih ali druge garancije),
– zastopniki ﬁzičnih in pravnih oseb morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za
zastopanje na javni dražbi.
12. Vplačana kavcija se kupcu vračuna v
kupnino. Dražitelj, ki na dražbi ne uspe, dobi
brezobrestno povrnjeno kavcijo najkasneje
v petnajstih dneh po izvedeni javni dražbi.
13. Prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših reklamacij.
14. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine, stroškov postopka
in overitve pogodbe.
15. Vknjižba nepremičnin je možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine v roku 5 delovnih dni.
16. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišč
in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
17. Prodajalec si pridrži pravico, da z
nobenim od dražiteljev ne sklene pogodbe
kljub uspeli dražbi.

18. Izklicne cene so izračunane na dan
31. 3. 2005. V cene ni vključen 20% davek
na dodano vrednost, ki ga poravnajo kupci.
Drugi stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in
jih poravna kupec.
19. Vse informacije v zvezi z nepremičninami, ki se prodajajo, dobijo interesenti
na Uradu za nepremičnine Mestne občine
Koper ali po telefonu 05/66-46-275, v času
uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 34
Ob-11872/05
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
Ribnica, objavlja na podlagi 29. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepa Občinskega sveta Občine Ribnica št.
01-465-03-15/2003 z dne 21. decembra
2004
javno dražbo
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež organizatorja javne
dražbe: Občina Ribnica, Gorenjska cesta
3, Ribnica.
2. Predmet prodaje: parc. št. 1504, njiva
v izmeri v izmeri 8 a 13 m2, k.o. Grčarice.
3. Vrsta pravnega posla za predmet prodaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Izklicna cena in najnižji znesek njenega višanja: izklicna cena za parcelo pod
točko 2 je 2,152.661,40 SIT, najnižji znesek
višanja: 30.000 SIT.
Na javni dražbi bo uspel dražitelj, ki bo
ponudil najvišjo kupnino.
5. Način in rok plačila kupnine: uspešni
dražitelj je dolžan kupnino poravnati v roku 8
dni od dneva podpisa prodajne pogodbe na
transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic: 00 72210.
6. Plačilo kupnine v navedenem roku je
bistvena sestavina prodajne pogodbe za
predmet prodaje pod točko 2. Prodajna pogodba je avtomatično razdrta, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo v torek, 24. maja 2005, v sejni sobi Občine Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica,
ob 12. uri.
8. Dražitelji morajo pred začetkom dražbe plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine, ki jo bodo dražili. Kavcijo je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št. 01304-0100005476, sklic
00 2309006 (za vse predmete prodaje pod
točko 2).
9. Plačana kavcija bo brez obresti po
končani javni dražbi vrnjena tistim dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspešni, in
sicer v roku 3 dni od dneva izvedbe javne
dražbe.
10. Interesenti se lahko seznanijo z
dodatnimi informacijami na Občini Ribnica, kontaktna oseba Tina Troha, tel.
01/837-20-30.
11. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Ribnica lahko s soglasjem župana Občine Ribnica ustavi postopek do
sklenitve pravnega posla.
12. Pogoji za sodelovanje: na javni dražbi lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji in ﬁzične osebe, ki so
državljani RS.
Dražitelji morajo pred začetkom dražbe
komisiji predložiti:
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– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma potrdilo o državljanstvu RS
ali osebno izkaznico ali potni list (ﬁzične
osebe),
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali ﬁzična oseba za udeležbo
na dražbi pooblasti drugo pravno ali ﬁzično
osebo,
– dokazilo o plačilu kavcije s priloženo
celotno številko računa za primer vračila
kavcije,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Interesenti, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 12. točke, bodo po sklepu komisije, ki bo vodila
dražbo, izločeni iz postopka pred začetkom
dražbe.
13. Z najugodnejšimi dražitelji se sklene
prodajna pogodba najkasneje v roku 15 dni
po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše prodajne pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani dražitelja, Občina
Ribnica zadrži njegovo kavcijo.
14. Drugi pogoji: nepremičnina pod točko
2. se proda v celoti po načelu videno-kupljeno, kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev
ali garancij za nepremičnino. Stroške v zvezi
s prenosom lastništva (davek na dodano
vrednost v višini 20% za predmet prodaje in
stroške overitve) nosi kupec.
15. Ta javna dražba se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Občina Ribnica

b) Ogled stanovanja dne 13. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
16. Dvosobno stanovanje v Brežicah,
Gubčeva 24, št. stan. 02, v pritličju, v izmeri
69,95 m2, (prazno), parc. št. 1225, ZKV 598,
k.o. Brežice.
a) Izklicna cena: 7,313.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 16. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
17. Trisobno stanovanje v Murski Soboti,
Lendavska ul. 17b, št. stan. 41, v II. nad., v
izmeri 74,23 m2 (prazno), parc. št. 238, k.o.
Murska Sobota.
a) Izklicna cena: 8,899.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 17. 5. 2005 od
11. do 12. ure.
18. Enosobno stanovanje v Murski Soboti, Grajska ul. 9, št. stan. 8, v II. nad., v
izmeri 38,49 m2 (prazno), parc. št. 355, ZKV
2674, k.o. Murska Sobota
a) Izklicna cena: 3,691.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 17. 5. 2005 od
11.30 do 12.30.
19. Trisobno stanovanje v Lendavi,
Krajnčeva 8, št. stan 10, v I. nad., v izmeri
79 m2 (prazno), parc. št. 4399, k.o. Lendava.
a) Izklicna cena: 8,523.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 17. 5. 2005 od
13.30 do 14.30.
20. Enosobno stanovanje s kabinetom v
Črnomlju, Pod Smreko 8, št. stan. 11, v II.
nad., v izmeri 44,97 m2, (prazno), parc. št.
246/7, ZKV 1146, k.o. Črnomelj.
a) Izklicna cena: 4,852.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 18. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
21. Dvosobno stanovanje s kabinetom v
Črnomlju, Pod Smreko 8, št. stan. 15, v III.
nad., v izmeri 60,83 m2, (prazno), parc. št.
246/7, ZKV 1146, k.o. Črnomelj.
a) Izklicna cena: 6,563.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 18. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
22. Dvosobno stanovanje v Sežani, Cesta na Lenivec 12, št. stan. 42, v IV. nad., v
izmeri 47,80 m2 (prazno), parc. št. 792, k.o.
Sežana.
a) Izklicna cena: 7,220.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 19. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
23. Trisobno stanovanje v Sežani, Ul.
Prve tankovske brigade 1, št. stan. 12, v
I. nad., v izmeri 71,80 m2 (prazno), parc.
št. 6328/2,4211/4, 4212/624, 4210/9, k.o.
Sežana.
a) Izklicna cena: 10,673.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 19. 5. 2005 od
10.30 do 11.30.
24. Enosobno stanovanje v Križah, Hladnikova 18, št. stan. 8, v pritličju, v izmeri
42,62 m2 (prazno), parc. št. 570/3, ZKV 383,
k.o Križe.
a) Izklicna cena: 5,109.0000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 20. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
B) Objekti in zemljišča
1. Prodaja zemljišč v Ilirski Bistrici, k.o.
Trnovo
a) Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 914/8, ki v naravi predstavlja njivo v
izmeri 775 m2, njivo v izmeri 15 m2, travnik
v izmeri 5 m2, travnik v izmeri 2516 m2,
travnik v izmeri 245 m2, travnik v izmeri 70
m2, travnik v izmeri 228 m2, travnik v izmeri
66 m2, travnik v izmeri 104 m2, travnik v
izmeri 1.093 m2, travnik v izmeri 674 m2,
pot v izmeri 78 m2, pot v izmeri 25 m2, pot v
izmeri 32 m2, pot v izmeri 25 m2, neplodno

Št. 430-02-1/2003-46

Ob-11985/05

Javna dražba
za prodajo nepremičnin
I. naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – nepremičnin (pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A) Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje v Dravogradu,
Mariborska c. 15, št. 8, v II. nad., v izmeri
45,55 m2, parc. št. 1016/1, ZKV 458, k.o.
Dravograd.
a) Izklicna cena: 4,368.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 10. 5. 2005 od
11. do 12. ure.
2. Dvosobno stanovanje v Radljah ob
Dravi, Partizanska c. 44, št. stan. 3, v I.
nad., v izmeri 47,29 m2 (prazno), parc. št.
565/10, k.o. Radlje ob Dravi.
a) Izklicna cena: 5,329.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 10. 5. 2005 od
12.30 do 13.30.
3. Garsonjera v Ljubljani, Osenjakova ul.
8, št. stan. 1, v pritličju, v izmeri 14,29 m2
(prazno), parc. št. 372/4, 370/7, ZKV 583,
k.o. Slape.
a) Izklicna cena: 5,139.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 11. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
4. Garsonjera v Ljubljani, Osenjakova ul.
8, št. stan. 9, v II. nad., v izmeri 12,49 m2
(prazno), parc. št. 372/4, 370/7, ZKV 583,
k.o. Slape.

a) Izklicna cena: 4,492.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 11. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
5. Garsonjera v Ljubljani, Osenjakova ul.
10, št. stan. 1/PR, v izmeri 12,49 m2 (prazno), parc. št., 372/4, 370/7, ZKV 583, k.o.
Slape.
a) Izklicna cena: 4,492.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 11. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
6. Garsonjera v Ljubljani, Osenjakova ul.
12, št. stan. 5, v I. nad., v izmeri 12,49 m2
(prazno), parc. št. 370/7, 1530/7, ZKV 583,
1357, k.o. Slape.
a) Izklicna cena: 4,492.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 11. 5. 2005 od
11. do 12. ure.
7. Trisobno stanovanje v Ilirski Bistrici, Rozmanova 13, št. stan. 6, v II. nad.,
(prazno), 145,49 m2, parc. št. 1868, ZKV
420, k.o. Ilirska Bistrica.
a) Izklicna cena: 10.465.000,00 SIT
b) Ogled stanovanja dne 12. 5. 2005 od
10.00 do 11.00 ure.
8. Trisobno stanovanje v Ilirski Bistrici,
Prešernova 25c., št. stan. 5 v II. nad., v izmeri 74,31 m2 (prazno), parc. št. 1737, ZKV
420, k.o. Ilirska Bistrica.
Izklicna cena: 8,552.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 12. 5. 2005 od
10.30 do 11.30.
9. Dvosobno stanovanje v Podgradu,
Podgrad 103, št. stan. 4, v I. nad., v izmeri
55,68 m2, parc. št. 108, ZKV 337 k.o. Podgrad.
a) Izklicna cena: 5,340.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 12. 5. 2005 od
12. do 13. ure.
10. Enosobno stanovanje v Ajdovščini,
Idrijska c. 3, št. stan. 2, v pritličju, (prazno)
površine 37,14 m2, parc. št. 1085, ZKV 454,
k.o. Ajdovščina.
a) Izklicna cena: 5,966.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 13. 5. 2005 od
10. do 11.ure.
11. Dvosobno stanovanje v Ajdovščini,
Na Livadi 3, št. stan. 1, v pritličju (prazno)
v izmeri 68,13 m2, parc. št. 1083, ZKV 454,
k.o. Ajdovščina.
a) Izklicna cena: 9,964.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 13. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
12. Dvosobno stanovanje v Ajdovščini,
Na Livadi 3, št. stan. 2, v pritličju, v izmeri
69,39 m2 (prazno), parc. št. 1083, ZKV 454,
k.o. Ajdovščina
a) Izklicna cena: 10,149.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 13. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
13. Dvosobno stanovanje v Ajdovščini,
Na Livadi 3, št. stan. 4, v I. nad., v izmeri
64,12 m2 (prazno), parc. št. 1083, ZKV 454,
k.o. Ajdovščina.
Izklicna cena: 9,378.000 SIT.
Ogled stanovanja dne 13. 5. 2005 od 10.
do 11. ure.
14. Dvosobno stanovanje v Ajdovščini,
Na Livadi 4, št. stan. 2, v pritličju, v izmeri
69,53 m2 (prazno), parc. št. 1084, ZKV 454,
k.o. Ajdovščina.
a) Izklicna cena: 10,169.000 SIT.
b) Ogled stanovanja dne 13. 5. 2005 od
10. do 11. ure.
15. Dvosobno stanovanje v Ajdovščini,
Na Livadi 4, št. 6, v II. nad., v izmeri 68,13
2
m (prazno), parc. št. 1084, ZKV 454, k.o.
Ajdovščina.
a) Izklicna cena: 9.964.000 SIT.
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v izmeri 1.350 m2 v skupni izmeri 7.301 m2,
k.o. Trnovo.
Izklicna cena 15,757.000 SIT.
a) Nezazidano stavbno zemljišče, parc.
št. 825/120, ki v naravi predstavlja dvorišče
v izmeri 1.999 m2, k.o. Trnovo.
Izklicna cena: 5,992.000 SIT.
2. Poslovni prostor stanovanjskega bloka v Postojni, Notranjska 1/pritličje, ki zajema skupaj s kletjo 268 m2, ki leži na parc. št.
2419/5 in 3060 - ZKV 1900, k.o. Postojna.
a) Ni v najemu.
b) Izklicna cena: 21,846.000 SIT.
3. Stražnica Mišček
zemljišče s parc. št. 1626, 1632/1, 1632/3
in 1633/1 - nezazidano stavbno zemljišče,
parc. št. 1627 in 1632/4 zazidano stavbno
zemljišče, v skupni izmeri 2111 m², ZKV
460, k.o. Plave, Občina Kanal ob Soči.
a) Ni v najemu.
b) Izklicna cena 2,365.000 SIT.
4. Nezazidano stavbno zemljišče v Slovenski vasi, parc. št. 2022, dvorišče v izmeri
465 m2 in 2.023 dvorišče v izmeri 5.007 m2,
k.o. Nova vas, ZKV 1044.
a) Izklicna cena: 32,800.000 SIT.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj si
lahko le-te ogledajo ob določenih terminih,
ki so navedeni ob stanovanjih, v zvezi z
ogledi stražnic in zemljišč pa smo dosegljivi
na tel. 01/471-21-46 oziroma 031/244-147
ali 01/471-283, od 3. 5. 2005 do 16. 5. 2005
med 8. do 12. uro.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 3. 5.
do 6. 6. 2005 na tel. 01/471-22-13 med 12.
do 15. uro, kontaktna oseba: Jasna Jelen.
V. Pogoji in pravila javnih dražb
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno–kupljeno. Predpisane davčne
dajatve na promet nepremičnine in stroške
notarskih storitev plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 500.000 SIT do 3,000.000 SIT za
100.000 SIT,
– od 3,000.000 SIT do 5,000.0000 SIT
za 200.000 SIT,
– od 5,000.000 SIT do 7,000.000 SIT za
300.000 SIT,
– od 7,000.000 SIT do 9,000.000 SIT za
400.000 SIT,
– od 9,000.000 SIT do 11,000.000 SIT
za 500.000 SIT,
– od 12,000.000 SIT naprej za 600.000
SIT.
3. Javni dražbi se bosta opravili ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe:
Pogodba se sklene z najugodnejšim
dražiteljem v roku 30 dni po zaključku javne
dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo
kavcijo.
5. Višina kavcije:
Pred dražbo morajo dražitelji položiti
kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-26000000. Dražiteljem, ki
na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka
javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine:
Najugodnejši dražitelj je dolžan plačati
kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s
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strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18
19119-7141998-26000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje 2 uri pred
začetkom javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TRR računa za primer
vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s. p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico (ﬁzične osebe,
s. p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
a) če je dražitelj samo eden, je
nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
d) če se dražitelj ne udeleži javne
dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno
nepremičnino po navedenih pogojih.
Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj
po izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
9. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo postopek prodaje ustavi
vse do sklenitve prodajne pogodbe.
10. Pravila javnih dražb:
Javni dražbi se izvajata v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin,
Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03. Izvedbo javnih
dražb nadzoruje pristojna komisija.
VI. Datum, čas in kraj javnih dražb:
Prodaja bo potekala v dveh terminih, in
sicer:
– dne 17. 5. 2005 ob 11. uri bo potekala
javna dražba za stanovanja pod črko A od
zaporedne št. 1 do vključno št. 15 in vse
objekte in zemljišča pod črko B,
– dne 7. 6. 2005 ob 11. uri bo potekala
javna dražba za stanovanja pod črko A od
zaporedne številke 16 do št. 24, v sejni sobi
št. 327 v 3. nadstropju Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za
obrambo RS, Kardeljeva ploščad 21, 1000
Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo

Razpisi delovnih
mest
Št. 122-6/2004-4-213

Ob-11893/05

Popravek
V javnem natečaju za zasedbo prostega
delovnega mesta pripravnika – svetovalca,
objavljenega v Uradnem listu RS, št. 41 z
dne 29. 4. 2005, obveščamo, da bomo razpis podaljšali, in sicer za osem dni od objave spremembe, ter spremenili navedeno
zahtevano izobrazbo tako, da se bo le-ta
pravilno glasila:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali druge ustrezne družboslovne smeri.
Upravna enota Kočevje
Ob-11551/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in 23/05) Občina
Črna na Koroškem objavlja javni natečaj za
prosto delovno mesto:
višji referent v režijskem obratu Občine Črna na Koroškem.
Delovno mesto višji referent je uradniško
delovno mesto, na katerem se delo lahko
opravlja v nazivu Višji referent III, II ali I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba
gradbene, komunalne ali geodetske smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– delo z računalnikom.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba, oziroma morebitna
ostala dokazila, iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisno izjavo kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisno
izjavo 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.
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V prošnji naj kandidati opredelijo tudi
svoj osebni pogled na vodenje režijskega
obrata.
Naloge na delovnem mestu so:
– vodenje režijskega obrata in izvajanje
strokovnega in organizacijskega dela za izvajanje nalog komunalnih dejavnosti,
– vodenje in organiziranje zimskih in letnih vzdrževalnih del na cestah,
– izdelovanje strokovnih podlag za izvajanje občinskega programa na področju
komunalnih dejavnosti,
– izvajanje postopkov za pripravo upravne in tehnične dokumentacije za realizacijo občinskih programov na področju občinskih gospodarskih javnih služb,
– izdelovanje dokumentacije za prijave
na razpise resornih ministrstev za pridobivanje dodatnih državnih sredstev,
– opravljanje organizacije, vodenja in
mentorstva za realizacijo programov javnih del,
– koordiniranje dela in sodelovanje pri
izvajanju projektov gradnje državne infrastrukture v občini,
– zbira in ureja podatke ter izdeluje
analize, poročila, informacije, predloge za
sprejem občinskih normativnih aktov;
– opravljanje dela po navodilu nadrejenih,
– vodenje del na športni inrastrukturi.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil, priloženih k prijavi, razgovora s
kandidati in na podlagi praktičnega preverjanja kandidatovega znanja pri delu z
računalnikom in računalniškimi programi,
če bo to potrebno.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z višjo strokovno izobrazbo, s poznavanjem delovnega področja urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture na
lokalnem nivoju ter tisti, ki obvladajo delo
z računalniškimi programi (Word, Excel,
Arc-View ipd.) in tudi sicer obvladajo delo
s podatkovnimi bazami na področju prostorskih evidenc.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in trimesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal delu na sedežu
Občine Črna.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo na naslov: Občina Črna
na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem. Rok za vložitev prijave je 8 dni od
objave. Prijave z dokazili pošljite v zaprti
ovojnici z označbo "za javni natečaj« in
navedbo delovnega mesta do 9. 5. 2005.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
osmih dneh po opravljeni izbiri. Dodatne
informacije o izvedbi javnega natečaja je
možno dobiti na tel. 02/870-48-16 pri Nadi
Vačun.
Občina Črna na Koroškem

– izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku (potrdilo izda pristojno sodišče);
– izjavo o nekaznovanosti (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev in
sicer v prostorih Glavnega urada Geodetske uprave Republike Slovenije v Ljubljani,
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana in se
bo usposabljal za uradniško delovno mesto
svetovalca v geoinformacijskem centru za
opravljanje del in nalog pomoči pri pripravi
predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, pri
zbiranju, urejanju in pripravi podatkov za
oblikovanje zahtevnejših gradiv in za samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s
predlogi ukrepov.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Geodetska uprava Republike
Slovenije, Kadrovska služba, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana (z oznako »javni
natečaj«) in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije
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
Republike Slovenije 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.
Za informacije o izvedbi javnega natečaja se obrnite na kontaktno osebo Ireno
Ažman, tel. 01/478-48-04.
Geodetska uprava RS

Št. 2-02-101-02-6/2005
Ob-11592/05
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
svetovalec za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
ki se bo izvajal v nazivu svetovalec I,
svetovalec II ali svetovalec III, v Režijskem
obratu za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči Občinske uprave Občine Vrhnika, za
dela na področju gospodarjenja s stavbnimi
zemljišči.

Pogoji:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba gradbene, arhitekturne, pravne ali
upravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje računalniških aplikacij,
– aktivno znanje enega tujega uradnega
jezika,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
52/02, 110/02, 2/04, 23/05 in 35/05).
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS,
– izjava kandidata o nekaznovanosti ali
potrdilo o nekaznovanosti oziroma izpisek iz
kazenske evidence, ki ne sme biti starejše
od treh mesecev,
– izjava kandidata da ni v kazenskem
postopku ali potrdilo, da ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od treh mesecev,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave.
S kandidatom/ko bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s štirimesečnim
poskusnim delom. Prednost bodo imeli kandidati z univerzitetno izobrazbo gradbene
smeri. Pisno vlogo z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življenjepisom naj kandidati/ke pošljejo najkasneje
do 10. 5. 2005 na naslov: Občina Vrhnika,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika s pripisom
»Javni natečaj«.
Prijavljeni kandidati/ke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Maji Gnidovec, na tel. 01/755-54-17.
Občina Vrhnika
Št. 104-7/2005-1
Ob-11594/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 35/05 ZJU-UPB1), namestnica generalnega direktorja Geodetske uprave Republike Slovenije dr. Božena Lipej objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika z najmanj visoko strokovno izobrazbo geodetske ali druge ustrezne smeri za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v Glavnem uradu Geodetske uprave 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 geodetske ali druge ustrezne
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.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo overjenega potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije;
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Št. 119-3/2005-18
Ob-11596/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih – Uradno prečiščeno besedilo
(Ur. l. RS, št. 35/05) objavlja Upravna enota
Ljubljana javni natečaj za uradniška delovna mesta:
1. referenta v Oddelku za tujce Sektorja za upravne notranje, na katerem se delo
lahko opravlja v nazivih referent IV, III ali II.
Delo se opravlja na lokaciji Proletarska
cesta 1 v Ljubljani.
2. referenta v Oddelku za javni red
Sektorja za upravne notranje zadeve, na
katerem se delo lahko opravlja v nazivih
referent IV, III ali II.
Delo se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
3. referenta v Oddelku za promet Sektorja za upravne notranje zadeve, na katerem se delo lahko opravlja v nazivih referent
IV, III ali II.
Delo se opravlja na lokaciji Adamič Lundrovo nabrežje 2 v Ljubljani.
Pogoji: najmanj srednja strokovna izobrazba upravno administrativne, ekonomske
ali splošne smeri, 6 mesecev delovnih izkušenj, strokovni upravni izpit, strokovni izpit iz
upravnega postopka, trimesečno poskusno
delo.
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,
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– 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,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (v 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,
– 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.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas in s polnim
delovnim časom.
Dodatne informacije lahko dobite na tel.
01/306-30-74 in 01/306-31-62.
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-11598/05
Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta 31,
objavlja prosto delovno mesto
svetovalca/svetovalke uprave v Premoženjsko pravnem sektorju z naslednjimi pogoji za zasedbo:
– univerzitetni diplomirani pravnik/univerzitetna diplomirana pravnica,
– najmanj 8 let delovnih izkušenj,
– državni pravniški izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(v kolikor ga kandidat/kandidatka ima, sicer
ga bo moral izbrani kandidat/izbrana kandidatka opraviti v roku šestih mesecev po
opravljenem poskusnem delu).
Od kandidatov/kandidatk pričakujemo
tudi znanje tujega jezika (an/ne/fr).
Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom/izbrano kandidatko sklenili za nedoločen čas s polnim delovnim časom in
trimesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/kandidatke pošljejo v 8 dneh po objavi s priporočeno pošto na naslov: Stanovanjski sklad Republike
Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31,
1000 Ljubljana, s pripisom »objava delovnega mesta«.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izboru obveščeni v 30 dneh po končanem
zbiranju prijav.
Stanovanjski sklad RS,
javni sklad

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 110-9/2005
Ob-11601/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št. 35/2005
– prečiščeno besedilo) načelnik Upravne
enote Vrhnika objavlja javni natečaj za prosto delovno mesto:
referent v Oddelku za občo upravo.
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 področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– imeti morajo srednjo izobrazbo, upravne ali družboslovne 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;
– aktivno morajo obvladati slovenski jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
morajo opraviti v roku 6 mesecev od imenovanja v naziv, kandidati, 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 izpitu
iz upravnega postopka;
– izjavo o nekaznovanju 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;
– izjavo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo moral pred imenovanjem v naziv predložiti uradno potrdilo o
nekaznovanosti in potrdilo, da zoper njega
ni sprožen kazenski postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovorov 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
trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu referent, v nazivu referent III,
v prostorih Upravne enote Vrhnika, Tržaška
1, Vrhnika.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Upravna enota Vrhnika, Tržaška 1, Vrhnika, najkasneje do 7. 5. 2005.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 8 dni od izbire.
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. 01/750-78-54.
Upravna enota Vrhnika
Št. 122-2005
Ob-11603/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 35/05 – uradno
prečiščeno besedilo) Upravna enota Murska Sobota objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto
svetovalec/ka v Oddelku za kmetijstvo
in gospodarstvo.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto, na katerem se delo lahko
opravlja v nazivu svetovalec III, svetovalec
II ali svetovalec I.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazbo
kmetijske smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga morajo
opraviti v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– dokazilo o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba oziroma morebitna
ostala dokazila iz katerih je razvidno delovno razmerje,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat/ka, ki bo predložil/la pisno izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred imenovanjem v naziv.
Naloge na delovnem mestu so:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi dokazil, priloženih k prijavi, na podlagi
razgovora s kandidati, ter s pisnim oziro-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
ma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno. Prednost pri
izbiri bodo imeli kandidati/ke z univerzitetno
izobrazbo, z delovnimi izkušnjami v državni
upravi in s poznavanjem delovnega področja kmetijstva in gospodarstva.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in pet
mesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Upravne enote Murska Sobota,
Murska Sobota, Kardoševa ulica 2.
Kandidati/ke naj pošljejo pisne prijave z
dokazili na naslov: Upravna enota Murska
Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska
Sobota v roku 8 dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od
dne objave pri Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije. Kandidate/ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni
izbiri. O izbiri uradnika bo izdana upravna
odločba, ki bo vročena izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna oseba Ana Bunderla,
tel. 02/513-11-16.
Upravna enota Murska Sobota
Št. 17/05
Ob-11659/05
Na podlagi določil Zakona o zavodih (Ur.
l. RS - stari, št. 12/91, Ur. l. RS/I, št. 55/92,
13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00), prvega
odstavka 34. člena Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega
raziskovalnega zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave (Ur. l. RS, št. 73/94, 65/99,
47/00 in 81/03) in 48. člena Statuta Inštituta
za hidravlične raziskave upravni odbor inštituta objavlja razpis za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave (m/ž).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imajo doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
– izkazujejo mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate v
zadnjih petih letih,
– izkazujejo sposobnost za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik,
– izpolnjujejo druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela inštituta.
Direktor bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh po objavi razpisa v
zaprti ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28,
p.p. 3401, z oznako »Razpis za imenovanje
direktorja inštituta«.
Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestil v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 24-18-420.
Javni raziskovalni zavod
Inštitut za hidravlične raziskave
Ob-11675/05
Na podlagi 42. in 44. člena statuta javnega podjetja Komunala d.o.o. kadrovska
služba javnega podjetja Komunala d.o.o.
Kopališka ulica 2, Murska Sobota, razpisuje delovno mesto

direktorja (m/ž)
Pogoji za zasedbo:
– visoka izobrazba (VII.) oziroma višja izobrazba (VI.) tehnične, ekonomske ali
pravne smeri,
– vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih mestih.
Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo
kandidati/-ke izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih razmerjih.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
dobo štirih let in je po preteku te dobe lahko
ponovno imenovan/-a.
Direktorja/-ico javnega podjetja imenuje
in razrešuje ustanovitelj podjetja.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati/-ke pošljejo
v 8 dneh po tej objavi v zaprti ovojnici na
naslov: Komunala, javno podjetje d.o.o.,
Kadrovska služba, Kopališka ulica 2, 9000
Murska Sobota, s pripisom »za razpis direktorja«.
Kandidati/-ke bodo o izbiri pisno obveščeni/-e v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega/-ne kandidata/-ke.
Komunala, javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota
Št. 71/2005
Ob-11681/05
Svet osnovne šole Ljubo Šercer Kočevje, Reška cesta 6, 1330 Kočevje, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje za funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in
izobraževanja-ZOFVI (Ur. l. RS, št. 115/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti specialno pedagoško izobrazbo za duševno prizadete
otroke, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2005
skladno s sklepom o imenovanju oziroma
skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
OŠ Ljubo Šercer Kočevje, Reška cesta 6,
1330 Kočevje, s pripisom: »Za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet osnovne šole Ljubo Šercer
Kočevje
Ob-11716/05
Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o delovnih razmerjih ter na temelju določil Akta o ustanovitvi družbe Holding Slovenske elektrarne
d.o.o., nadzorni svet družbe, ki ga vodi
mag. Djordje Žebeljan, objavlja razpis za
generalnega direktorja družbe Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Poleg splošnih zakonskih pogojev morajo kandidati za zasedbo mesta generalnega direktorja izpolnjevati tudi naslednje
pogoje;
Delovno mesto – Generalni direktor
družbe:
– univerzitetna stopnja izobrazbe ekonomske, pravne ali tehnične smeri;
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– najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja poslovodenja ali vodenja;
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika ter pasivno znanje še enega
svetovnega jezika;
– poznavanje področja energetike v
Sloveniji.
Kandidati morajo predložiti tudi pisni
predlog razvojnega načrta družbe za obdobje naslednjih 4 let in potrdilo o nekaznovanosti ter kratek življenjepis.
Generalnega direktorja imenuje nadzorni svet družbe za obdobje mandata 4
let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas – čas trajanja
mandata.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev skupaj s predlogom
razvojnega načrta družbe ter potrdilom o
nekaznovanosti ter življenjepisom je treba
s priporočeno pošto predložiti v roku 15
dni, šteto od dneva objave tega razpisa,
na naslov: Holding Slovenske elektrarne
d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana, s
pripisom (Za razpis – Ne odpiraj) »Za nadzorni svet – razpis za mesto Generalnega
direktorja«
K vlogi je treba priložiti:
– notarsko overjeno kopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba,
– potrdilo o znanju tujih jezikov,
– potrdilo o nekaznovanju,
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
– pisni predlog razvojnega načrta družbe.
Predsednik nadzornega sveta
mag. Djordje Žebeljan
Št. 181-00-22/2005-1

Ob-11725/05

Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS – uradno
prečiščeno besedilo, št. 35/05) objavljamo
javni natečaj za zaposlitev v Upravi RS za
zaščito in reševanje/Izobraževalni center
za zaščito in reševanje RS:
višji svetovalec za izobraževalne programe zaščite in reševanja (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. list RS,
št. 46/02), in pogojev, določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
zahtevana izobrazba: najmanj visoka
strokovna,
zahtevane delovne izkušnje: najmanj 5
let.
Posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave,
– varnostno potrdilo za dostop do tajnih
podatkov NATO in EU stopnje »interno«,
– dostop do tajnih podatkov stopnje
»zaupno«.
Željena znanja:

Stran

3198 /

Št.

43 / 29. 4. 2005

– znanje angleškega jezika.
Naloge:
– usklajevanje izvedbe izobraževalnih
programov, razvijanje informacijskega sistema in poučevanje,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih 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).
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/-ke z boljšim znanjem angleškega jezika.
Z izbranimi kandidati/-kami bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas. Delo
se bo opravljalo s polnim delovnim časom
na sedežu Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje, Ig 212, 1292 Ig.
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.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
predloženih dokazil k prijavi, opravljenega
razgovora s kandidati ter s preverjanjem
kandidatovega znanja. Nepopolne prijave
ne bodo obravnavane.
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.
Informacije
dobite
po
telefonu
01/471-1441 pri Kseniji Kocjančič, in sicer:
v ponedeljek od 13. do 15. ure in sredo od
14. do 16. ure.
Kandidate/-ke bomo o izboru obvestili v
15 dneh po odločitvi.
Ministrstvo za obrambo
Ob-11871/05
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe) Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zaposlitev
svetovalca/svetovalke v Službi za kadrovske in organizacijske zadeve za področje izobraževanja
I. Kraj opravljanja dela: Ljubljana, Šubičeva 11.
II. Delo na razpisanem delovnem mestu
se lahko opravlja v uradniških nazivih osme
in sedme stopnje: svetovalec/ka II, svetovalec/ka I;
III. Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
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morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri;
– imeti morajo najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj v delovnem razmerju;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani/ke Republike
Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni/e
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni/e na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– angleški jezik morajo obvladati na višji
ravni;
– imeti morajo opravljen državni izpit iz
javne uprave.
IV. Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke:
– z delovnimi izkušnjami pri organizaciji izobraževanja in usposabljanja zaposlenih,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi spodobnostmi,
– s sposobnostjo timskega dela.
V. Dokazila, ki jih morajo kandidati/ke
predložiti:
– fotokopijo dokazila o državljanstvu
RS,
– izjavo kandidata/ke o tem, da ni bil
kaznovan/a zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni
bil obsojen/a na nepogojno kazen v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega/njo ni sprožen kazenski postopek zaradi prej navedenega kaznivega dejanja,
– fotokopija potrdila o zaključenem dodiplomskem študiju (diplome, pridobljene v
RS ali nostriﬁcirane tuje diplome),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba oziroma druga
ustrezna potrdila, iz katerih so razvidne
delovne izkušnje, pridobljene v tujini,
– fotokopija potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj in dokazili, iz katerih so
razvidna znanja in sposobnosti navedena
v točki IV.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 in spremembe) 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.
VI. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8
dni od dneva objave javnega natečaja na
naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve, Šubičeva 11, Ljubljana, z označbo
"Javni natečaj za zasedbo delovnega mesta – svetovalec/ka v Službi za kadrovske
in organizacijske zadeve".
VII. Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 15 dni od izbire kandidata/ke. O izbiri na razpisano delovno mesto
bo izbranemu/i kandidatu/tki izdana upravna odločba, drugim kandidatom/tkam pa
bo vročen sklep, da niso bili izbrani. Z izbranim kandidatom/tko bomo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenili pogodbo o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom.

VIII. Informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite vsak delovni dan na tel.
01/478-2483 od 10. do 11. ure.
Služba vlade RS
za evropske zadeve
Su 010603/2005-1
Ob-11876/05
Okrajno sodišče v Žalcu objavlja natečaj za uradniško delovno mesto:
vodja vpisnika – za nedoločen čas.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu:
pravosodni sodelavec II.
Kraj delovnega mesta: Žalec.
Pogoji za opravljanje dela:
– srednja izobrazba administrativne ali
družboslovne smeri,
– najmanj 6 let in 8 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Na delovno mesto lahko kandidirajo
tudi osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz
javne uprave in sodnega reda, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje
v letu dni od imenovanja v naziv.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim delovnim časom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje
(drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih, Ur. l. RS, št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
iz prejšnje alinee.
Pisne ponudbe z opisom delovnih izkušenj ter dokazili o izpolnjevanju pogojev
naj kandidati pošljejo v roku 8 dni po objavi javnega natečaja na naslov: Okrajno sodišče Žalec, Urad predsednice sodišča.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v 15
dneh po odločitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
so na voljo v uradu predsednice Okrajnega sodišča, tel. 03/71-31-652.
Okrajno sodišče Žalec
Št. 111-02-37/2005-01072-04 Ob-11880/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02) Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta v Davčni
upravi RS, Davčni urad Nova Gorica:
1. vodja oddelka – višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za splošne zadeve
Delovno mesto se lahko opravlja v nazivih višji/-a svetovalec/-ka III ali višji/-a
svetovalec/-ka II.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 5 let delovnih izkušenj za najnižji naziv, ki se lahko skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne izobrazbe ali visoke
strokovne izobrazbe s specializacijo ali
magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
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– strokovni izpit iz upravnega poslovanja.
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 drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranim/-o javnim/-o uslužbencem/-ko
bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim
4-mesečnim poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo: DU
Nova Gorica, Ulica Gradnikove brigade 2,
5000 Nova Gorica.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Olgi Fajt, tel:
05/336-5602.
Davčna uprava RS

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.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Franja Tevž, vodja
oddelka, na tel. 03/89-95-702.
Upravna enota Velenje

Št. 66302-4/2005-1
Ob-11899/05
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve objavlja prosto delovno mesto
vodje sektorja v Sektorju za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Direktoratu za delovna razmerja in pravice
iz dela.
Za delovno mesto vodje sektorja je določeno, da se naloge opravljajo v nazivih:
– sekretar,
– podsekretar.
Sprejeti kandidat/-ka bo naloge izvrševal
v nazivu podsekretar.
Pogoji:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne smeri ali visoka strokovna izobrazba s
specializacijo oziroma magisterijem pravne
smeri,
– 7 let delovnih izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem oziroma 4 leta 8 mesecev delovnih
izkušenj, če ima kandidat/-ka univerzitetno
izobrazbo in magisterij oziroma doktorat oziroma zaključen specialističen študij,
– državni izpit iz javne uprave.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati še pogoje določene v
drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02
in 23/05).
Za objavljeno delovno mesto bo delovno
razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Pisni vlogi mora kandidat/-ka priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,

– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave,
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku (izdaja ga pristojno sodišče) oziroma izjavo kandidata, da ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti (izdaja ga
Ministrstvo za pravosodje) oziroma izjava
kandidata o nekaznovanosti.
Pisno vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh po objavi na naslov: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve,
Služba za splošne in kadrovske zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Kandidati bodo o izboru obveščeni v
15 dneh po izbiri. Dodatne informacije je
mogoče dobiti v Službi za splošne in kadrovske zadeve, pri Tadeji Pušnar na telefonu 478-33-70.
Ministrstvo za delo in socialne zadeve
Št. 110-47/2005
Ob-11971/05
Na podlagi 56. člena, prvega odstavka
109. člena in v skladu s prvim odstavkom
58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 56/02, 110/02 – ZDT in
2/04 – ZDSS), načelnica Upravne enote
Velenje, objavlja javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za
opravo državnega izpita iz javne uprave na Upravni enoti Velenje.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– biti morajo univerzitetni diplomirani
pravniki;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne
smejo biti obsojeni na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo ali izjavo kandidata 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
ali izjavo kandidata o tem, da zoper njega
ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev v
prostorih Upravne enote Velenje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota Velenje, Rudarska 6a, 3320
Velenje, 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 30 dni po opravljeni izbiri. O izbiri bo izdana upravna odločba, ki
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Druge objave
Ob-11818/05
Podaljšanje roka
Družba Prevent gradnje NGR d.d. je objavila poziv upnikom, da pisno izrazijo pripravljenost za dokapitalizacijo družbe. Uprava družbe je sprejela odločitev o podaljšanju
roka za dokapitalizacijo družbe, tako da lahko upniki pisno izrazijo svojo pripravljenost
za dokapitalizacijo do 7. 5. 2004. Upnike
prosimo, da svojo pripravljenost sporočijo
na naš naslov.
Prevent gradnje NGR, d.d.
uprava družbe
Ob-11567/05
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi s 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije objavljamo obvestilo:
Odvetnik Primož Žontar iz Maribora preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi
naslov: Partizanska cesta 23, 2000 Maribor,
Odvetnica Tatjana Prelog-Kolenc iz Maribora preseli sedež svoje odvetniške pisarne
na novi naslov: Partizanska cesta 23, 2000
Maribor,
Odvetnica Ljubica Kočnik Jug iz Maribora preseli sedež svoje odvetniške pisarne
na novi naslov: Partizanska cesta 23, 2000
Maribor,
Odvetnik Sašo Ostrožnik iz Trbovelj z
dnem 1. 4. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kešetovo
4, 1420 Trbovlje,
Odvetnik Matjaž Černe iz Radovljice z
dnem 1. 3. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kranjska 4,
4240 Radovljica,
Odvetnik Ladislav Hafner iz Škofje Loke
z dnem 1. 4. 2005 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Odvetniška
pisarna Cerar-Hafner o.p., d.n.o., Kersnikova ulica 6, 1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Št. 002-01-1/2003

Ob-11559/05

Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS,
št. 6/03, 97/03) in Pravilnika o izbiri kulturnih
programov in projektov, ki se ﬁnancirajo iz
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
(Ur. l. RS, št. 123/04) Mestna občina Slovenj
Gradec, objavlja
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javni poziv
za soﬁnanciranje kulturnih programov
iz proračunskih sredstev Mestne
občine Slovenj Gradec v letu 2005
1. Naročnik javnega poziva: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva kulturne
ustvarjalce k predložitvi ponudb za soﬁnanciranje kulturnih programov in projektov, ki
so v javnem interesu.
2. Predmet poziva: namen poziva je ﬁnančno podpreti raznovrstne kulturne programe in projekte, ki ne sodijo v programe
javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in zagotavljajo kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo izobraževalno in raziskovalno dejavnost s
področja kulture ter strokovni razvoj kulture
in so javno dostopni občinstvu (v nadaljevanju: programi).
3. Na pozivu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za programe, ki ne sodijo
v obseg javne službe,
– organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za programe,
ki ne sodijo v obseg dejavnosti soﬁnancirane iz drugih občinskih proračunskih virov,
– mladi umetniki in druge ﬁzične osebe
– ustvarjalci kulturnih programov;
ob pogoju, da:
– imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– so registrirani in delujejo na področju kulturno-umetniške dejavnosti najmanj
dve leti,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske
pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega programa,
– za prijavljen program imajo izdelano
natančno ﬁnančno konstrukcijo, iz katere
so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj
50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev, pridobljenih iz drugih
virov.
Predlagatelji programov lahko sodelujejo na tem razpisu z največ dvema programoma. S predlaganimi programi ne sme
sodelovati na nobenem drugem razpisu
Mestne občine Slovenj Gradec ali pri nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu pozivu je 2,800.000
SIT.
5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med
predlaganimi programi bo upoštevana
predvsem izvirnost, pestrost in medijska
odmevnost programa. Prednost pri izbiri
bodo imeli programi za otroke in mladino
ter programi že uveljavljenih avtorjev.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri ocenjevanju posameznega programa bodo
upoštevana merila in kriteriji iz 15. člena
Pravilnika o izbiri kulturnih programov in
projektov, ki se ﬁnancirajo iz proračuna
Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS,
št. 123/04) in so sestavni del razpisne dokumentacije. Vsak program je lahko oce-
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njen z največ 260 točk. Doseženo število točk in razpoložljiva ﬁnančna sredstva
bodo ključ za izračun vrednosti soﬁnanciranja posameznega programa.
7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in
kriteriji bo v 60 dneh po vložitvi popolne
vloge ocenila strokovna komisija za kulturo ter na podlagi svojih ugotovitev županu
predlagala višino soﬁnanciranja.
8. Dodeljena sredstva za posamezni
program mora predlagatelj realizirati najkasneje do 15. 12. 2005 na podlagi pisne
izjave in z dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
30. 4. 2005 in traja do razdelitve sredstev
po tem razpisu.
10. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– obrazec – opis programa,
– obrazec – ﬁnančna konstrukcija programa,
– obrazec – izjava predlagatelja,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
vložišču in na spletnih straneh naročnika
od dneva objave tega poziva do najkasneje
15. 9. 2005.
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.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti
in za vsak program predložiti popolno ponudbo skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik v 5 dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor
v predpisanem roku predlagatelj vloge ne
bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja
ter vidno označena »Javni poziv – kultura
– 2005« na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj
Gradec.
Vloge se lahko oddajo osebno v vložišču
naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja
vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z
vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne
informacije:
pristojna
uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je Špela Pruš,
tel. 02/881-21-39, e-naslov: spela.prus@
slovenj-gradec.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega
predlagatelja obvestil o podpori predlaganega programa najkasneje v 90 dneh po
oddaji popolne vloge.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 002-01-1/2003
Ob-11560/05
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi
javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l.
RS, št. 6/03, 97/03) in Pravilnika o izbiri
kulturnih programov in projektov, ki se ﬁnancirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 123/04) Mestna
občina Slovenj Gradec objavlja

javni poziv
za soﬁnanciranje projektov ohranjanja
kulturne dediščine v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2005
1. Naročnik javnega poziva: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva lastnike kulturnih spomenikov k predložitvi ponudb za
soﬁnanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine (v nadaljevanju: projekti).
2. Predmet poziva: namen poziva je ﬁnančno podpreti projekte vzdrževanja in
obnove ter javne predstavitve nepremičnih
in premičnih kulturnih spomenikov na območju Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Na pozivu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za projekte, ki ne sodijo v
obseg javne službe,
– lastniki kulturnih spomenikov v Mestni
občini Slovenj Gradec, določenih z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in
zgodovinskih spomenikov na območju občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 9/94),
– lastniki premičnih kulturnih spomenikov, ki po mnenju pristojne strokovne institucije sodijo v kulturno dediščino.
Ob pogoju, da:
– imajo nesporno urejeno lastništvo (dokazilo: izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo o lastništvu in izvoru za
premične spomenike),
– se spomenik nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec in je dostopen za
javnost,
– je za obnovo in vzdrževanje spomenika izdelan konzervatorski program ter
zagotovljen nadzor pristojne strokovne institucije,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del na
spomeniku,
– imajo za prijavljen projekt izdelan načrt s popisom del, iz katerega izhaja vrednost nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške funkcije, in natančno izdelano ﬁnančno konstrukcijo, iz katere so razvidni
prihodki in odhodki za izvedbo projekta ter
zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz
lastnih neproračunskih virov ali sredstev,
pridobljenih iz drugih virov,
– za projekt ne kandidira in ni prejel
nobenih drugih občinskih proračunskih
sredstev.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu pozivu je 1,770.000
SIT.
5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med
predlaganimi projekti bo upoštevana predvsem po mnenju strokovne institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima
lahko za posledico celo trajno uničenje dela
pomembne kulturne dediščine. Prednost
pri izbiri bodo imeli projekti, kjer gre za nadaljevanje že začetih del za ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter
projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti,
gospodarski koristnosti ter turistični zanimivosti v posebnem javnem interesu Mestne
občine Slovenj Gradec.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri ocenjevanju posameznega projekta bodo upoštevana merila in kriteriji iz 15. in 23. člena
Pravilnika o izbiri kulturnih programov in pro-
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jektov, ki se ﬁnancirajo iz proračuna Mestne
občine Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 123/04)
in so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsak program je lahko ocenjen z največ
260 točk. Doseženo število točk in razpoložljiva ﬁnančna sredstva bodo ključ za izračun vrednosti soﬁnanciranja posameznega
programa.
7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in kriteriji bo v 60 dneh po vložitvi popolne vloge
ocenila strokovna komisija za kulturo ter na
podlagi svojih ugotovitev županu predlagala
višino soﬁnanciranja.
8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2005 na podlagi pisne izjave in z
dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
30. 4. 2005 in traja do razdelitve sredstev
po tem razpisu.
10. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec – nepremični kulturni
spomeniki,
– prijavni obrazec – restavratorski posegi
ali odkupi premične dediščine,
– obrazec – izjava predlagatelja,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
vložišču in na spletnih straneh naročnika
od dneva objave tega poziva do najkasneje
15. 9. 2005.
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.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v 5 dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Javni poziv – kulturna dediščina – 2005« na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Vloge se lahko oddajo osebno v vložišču
naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja
vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z
vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne
informacije:
pristojna
uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je Špela Pruš, telefon 02/881-21-39, e-naslov:
spela.prus@slovenj-gradec.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega
predlagatelja obvestil o podpori predlaganega programa najkasneje v 90 dneh po oddaji
popolne vloge.
Mestna občina Slovenj Gradec

d) stvarne in druge pravice:
– prevzem leasinga za nakup nepremičnin:
– 479/1000 solastništva poslovnega objekta, stoječega na parc. št. 112/7, vpisanega pri vl. št. 666 k.o. Želeče;
– 975/1000 solastništva poslovnega objekta, stoječega na parc. št. 112/2, vpisanega pri vl. št. 1835 k.o. Želeče;
– 707/1000 solastništva funkcionalnega
objekta (13 m²) in dvorišča (1309 m²), stoječega na parc. št. 112/6, vpisanega pri vl.
št. 1836 k.o. Želeče.
2. Prodajalec bo vse navedeno stvarno
premoženje prodal v paketu po načelu videno – kupljeno. Premično premoženje se
prodaja fco prostori družbe Vezenine Bled
d.o.o. – v likvidaciji.
3. Izhodiščna cena za celoten paket na
podlagi cenitve sodnih cenilcev in izvedencev znaša 185,000.000 SIT. V izhodiščni
ceni ni zajet davek na dodano vrednost
oziroma davek na promet nepremičnin, ki
ga plača kupec.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in ﬁzične osebe. Pravne osebe, ki so
registrirane v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od 30 dni. Fizične osebe
pa morajo predložiti fotokopijo osebnega
dokumenta.
5. Za resnost ponudbe so ponudniki
dolžni do roka za oddajo ponudb vplačati
na poslovni račun podjetja Vezenine Bled
d.o.o. – v likvidaciji št. 07000-0000045874,
sklic _00-1007_ varščino v višini 10% izhodiščne cene. Izbranemu ponudniku bo
varščina brezobrestno všteta v kupnino,
ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno
vrnjena v roku 15 dni po končanem izboru
najugodnejšega ponudnika.
6. Pisne ponudbe morajo vsebovati naslednje podatke:
a) Fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti ime in priimek,
naslov stalnega bivališča, EMŠO, davčno
številko, številko transakcijskega računa in
ponujeno ceno (ne sme biti nižja od izhodiščne cene), priložiti pa morajo tudi fotokopijo osebnega dokumenta in dokazilo o
plačilu varščine, samostojni podjetniki pa
tudi izpis iz registra Davčne uprave RS.
b) Pravne osebe morajo v ponudbi navesti naziv in sedež, davčno številko, matično
številko, številko transakcijskega računa,
podpisnika pogodbe in ponujeno ceno (ne
sme biti nižja od izhodiščne cene), priložiti
pa morajo tudi izpisek iz sodnega registra
(ne starejši od 30 dni) in dokazilo o plačilu
varščine.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O
najugodnejšemu ponudniku bo odločal likvidacijski upravitelj družbe Vezenine Bled
d.o.o. – v likvidaciji. Ponudniki bodo o izbiri
obveščeni pisno.
8. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
dneva sklenitve prodajne pogodbe in izstavitve računa. Poleg kupnine je kupec dolžan plačati tudi pripadajoči davek, stroške
notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa v
zemljiško knjigo.
9. Prodajalec lahko ustavi začeti postopek prodaje stvarnega premoženja do
sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačane kavcije.
10. Vsa dodatna pojasnila o nepremičnem in premičnem premoženju, ki je pred-

Št. 59/05
Ob-11849/05
Republika Slovenija, Upravna enota
Domžale, na podlagi četrtega odstavka 60.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, št. 32/93 in 1/96) in v zvezi s 195.
členom Zakona o varstvu okolja – ZVO-1
(Uradni list RS, št. 41/04) v postopku izdaje dovoljenja za izkoriščanje, uvedenem na

zahtevo investitorja Grasto, d.o.o., Matije
Tomca 4, 1230 Domžale, objavlja:
1. Upravna enota Domžale je investitorju
Grastu, d.o.o., Matije Tomca 4, 1230 Domžale, izdala dovoljenje za izkoriščanje št.
35102-55/2004-23044 z dne 20. 4. 2005 v
kamnolomu Lukovica, II. faza, na zemljiščih
parc. št. 327/8 in 327/17, oboje k.o. Lukovica, ter parc. št. 485/2 in 486/2, oboje k.o.
Krašnja.
2. V postopku izdaje dovoljenja za izkoriščanje je bilo izdano okoljevarstveno soglasje RS, Ministrstva za okolje in prostor,
Agencije RS za okolje, št. 35402-26/2005 z
dne 18. 4. 2005, pod naslednjim pogojem:
– pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora investitor upoštevati omilitvene
ukrepe in druga okoljevarstvena priporočila,
navedena v Poročilu o vplivih na okolje pri
izvajanju del v kamnolomu »Lukovica« za
povečano proizvodnjo v razširjenem območju, ki ga je izdelal IRGO, inštitut za rudarstvo
geotehnologije in okolje v marcu 1998.
3. Med javno predstavitvijo, obravnavo
in zaslišanjem ni bilo podanih mnenj in pripomb v zvezi z vplivom načrtovanega posega na okolje.
Upravna enota Domžale
Št. 023/05
Ob-11685/05
Tovarna čipk, vezenin in konfekcije Bled
d.o.o. – v likvidaciji, Kajuhova c. 1, 4260
Bled, objavlja na podlagi določil Zakona o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98,
6/99, 45/2001, 59/2001in 93/2002) ter sklepa likvidacijskega upravitelja z dne 21. 12.
2004
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
stvarnega premoženja v lasti Tovarne
čipk, vezenin in konfekcije Bled, d.o.o.
– v likvidaciji
1. Predmet javnega razpisa so
a) zemljišča:
– parc. št. 111/1, travnik v izmeri
3.728,50 m², vpisana pri vl. št. 1359 k.o.
Želeče;
– parc. št. 319/1, travnik v izmeri
2.150 m², vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
– parc. št. 319/8; cesta v izmeri 6,00 m²,
vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
– parc. št. 319/10, cesta v izmeri 56 m²,
vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
– parc. št. 288/2, dvorišče v izmeri
100 m², vpisana pri vl. št. 226 k.o. Ribno;
– parc. št. 288/5; dvorišče v izmeri
235 m², vpisana pri vl. št. 226 k.o. Ribno;
– parc. št. 319/10, cesta v izmeri 56 m²,
vpisana pri vl. št. 825 k.o. Želeče;
b) stanovanjski in poslovni objekti:
– 31/50 solastništva poslovno-stanovanjskega objekt, adaptiranega do III. gr. faze,
stoječega na parc. št. 104/1, vpisanega pri
vl. št. 1681 k.o. Vipava;
– zasedeno neproﬁtno enosobno stanovanje št. 9 v stanovanjski hiši Kajuhova 12,
Bled, v izmeri 29,46 m²;
– zasedeno neproﬁtno dvosobno stanovanje št. 7 v stanovanjski hiši Kajuhova 12,
Bled, v izmeri 45,95 m²;
c) premično premoženje
– stroji, orodje in naprave, ki so navedeni
v seznamu. Zainteresirani si lahko seznam
opreme ogledajo na sedežu podjetja, obvezno po predhodni pisni najavi.
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met prodaje, lahko interesenti dobijo na
sedežu družbe Vezenine Bled d.o.o. – v
likvidaciji, Kajuhova cesta 1, 4260 Bled, tel.
04/572-94-12.
11. Ponudniki morajo pisne ponudbe
predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov:
Vezenine Bled d.o.o. – v likvidaciji, Kajuhova cesta 1, 4260 Bled, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup premoženja«.
Rok za oddajo ponudb je 8 dni po tej
objavi.
Likvidacijski upravitelj družbe Vezenine
Bled d.o.o. – v likvidaciji
Št. 031-00-3/2005-116
Ob-11563/05
Na podlagi 80.f člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02), 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa župana
Občine Oplotnica št. 031-01-1-2005/39 z
dne 14. 4. 2005 Občina Oplotnica objavlja
javno vabilo k nakupu nepremičnine
(metoda javne ponudbe)
1. Naziv in sedež organizatorja javne
ponudbe: Občina Oplotnica, Grajska cesta
1, 2317 Oplotnica (v nadaljevanju prodajalec).
2. Opis predmeta prodaje: predmet prodaje je nepremičnina parc. št. 3117, k.o.
Oplotnica (1000 m2), dela parcelne št.
3136, k.o. Oplotnica (2064 m2), obe pripisane pri zemljiškoknjižnem vložku št. 1365
pri Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici.
3. Izklicna cena: 29,855.616 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na podračun Občine Oplotnica: 01371-0100009759.
5. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina prodajne
pogodbe.
6. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Oplotnica, Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica, z
oznako: ponudba za nakup nepremičnine,
Ne odpiraj.
7. Rok: šestnajsti dan po objavi, ne glede na vrsto prenosa, do 10. ure. Če je šestnajsti dan po objavi praznik ali dela prosti
dan, morajo ponudbe biti dostavljene prvi
delovni dan, ne glede na vrsto prenosa, do
10. ure. Upoštevane bodo samo ponudbe,
ki bodo do navedenega roka prispele na
naslov prodajalca.
Ponudniki morajo do predložitve ponudbe plačati varščino v višini 10% izklicne
cene celotne nepremičnine. Varščino je treba nakazati na podračun Občine Oplotnica:
01371-0100009759.
Plačana varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelemu pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni po obvestilu o izboru ponudnika.
8. Ponudba mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo ponudnika,
– naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika.
9. Ponudbi je treba priložiti:
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za ﬁzične osebe,
– izpisek iz sodnega registra in ID št. za
DDV za pravne osebe,
– dokazila o plačani varščini s točno
številko računa za primer vračila,
– ponudbeno ceno v SIT.
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10. Drugi pogoji:
– nepremičnine, ki so navedene v 2.
točki, se prodajajo v celoti po načelu videno
– kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom
lastništva (davek, stroške overitve, takse
za vpis v zemljiško knjigo) nosi kupec,
– kupec mora skupaj z ostalimi nepremičninami zagotoviti zemljišče za 1.500 m2
prodajnih prostorov in 80 parkirnih mest.
Dokazila o zagotovitvi zemljišč priloži k ponudbi.
11. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejšo ceno, je izključena. Župan lahko prekine začeti postopek.
12. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 30 dni od izdaje sklepa o izbiri.
Če izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe
v navedenem roku iz razlogov, ki so na
strani ponudnika, Občina Oplotnica zadrži
njegovo varščino.
13. Vknjižba lastninske pravice kupca
na nepremičnini bo možna na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga bo prodajalec
izdal po plačilu celotne kupnine.
14. Upoštevane bodo samo popolne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
16. Ponudniki lahko ponudbo za nakup
nepremičnine dopolnijo, umaknejo ali nadomestijo z drugo, in sicer do izteka roka
za predložitev ponudbe. V primeru umika
ponudbe se plačana varščina vrne.
17. Dodatne informacije lahko dobite
na občinski upravi Občine Oplotnica pri
strokovnem sodelavcu za okolje in prostor
Alešu Hrenu na tel. 02/845-09-05.
Občina Oplotnica
Ob-11676/05
Javni stanovanjski sklad Mestne občine
Koper na podlagi 23. člena Splošnih pogojev poslovanja Javnega stanovanjskega
sklada Mestne občine Koper (Ur. l. RS,
št. 87/04 in 99/04), 44. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in sklepa občinskega sveta št. K4652-255/2003 z dne
14. 4. 2005 objavlja naslednjo
javno ponudbo
za prodajo zasedenega objekta Semedela 77/a s parcelne številke 1188/2 k.o.
Semedela, ki obsega kmetijsko-stanovanjski objekt v izmeri 107 m2 ter njivo v izmeri
314 m2 za ceno 4,601.054,55 SIT. Davek
na promet nepremičnin in drugi stroški v
zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi
niso vključeni v ceno in jih poravna kupec.
Prodajni pogoji so naslednji:
1. Ponudba kupca mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ﬁrmo kupca ter
naslov oziroma sedež ponudnika,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za
pravne osebe.
2. Ponudnik mora vplačati varščino v
višini 10% cene (460.105 SIT) na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za
javna plačila – urad Koper, z obveznim sklicem na številko 00 71410000-2925.

3. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najkasneje do 16. 5. 2005 do
12. ure na naslov Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper, Verdijeva ul. 10, Koper. Na zaprti kuverti mora biti navedeno
»Ponudba za nakup nepremičnine – ne
odpiraj«.
4. Pri nakupu ima najemnik stanovanja
pod enakimi pogoji predkupno pravico. O
uveljavljanju predkupne pravice se mora
najemnik stanovanja pisno izjasniti v roku
3 dni od obvestila.
5. Sprememba lastnika objekta, ki je
predmet prodaje, ne vpliva na obstoječe
najemno razmerje, kar pomeni, da je novi
lastnik z najemnikom dolžan skleniti najemno pogodbo za nedoločen čas za neproﬁtno najemnino.
6. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni od odpiranja ponudb.
7. Pogodba o prodaji mora biti sklenjena najkasneje v 15 dneh po odpiranju ponudb.
8. Če pogodba ni sklenjena v tem roku,
zapade ostanek varščine po odbitku stroškov postopka za izdelavo elaborata sodne
cenitve in ostalih stroškov v korist lastnika.
9. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v 8 dneh od sklenitve na TRR
01250-6000000239 – Namensko premoženje JSS MOK, voden pri Upravi RS za
javna plačila – urad Koper.
10. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino. Neuspeli ponudnik dobi brezobrestno povrnjeno varščino najkasneje v
15 dneh po odpiranju ponudb.
11. Prodaja se izvede po principu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati z objekti in zemljiščem kasnejših
reklamacij.
12. Podrobnejše informacije lahko zainteresirani dobijo v času uradnih ur v prostorih Javnega stanovanjskega sklada MOK,
Nazorjev trg 5, in po tel. 66-46-421.
13. Prodajalec lahko do sklenitve pravnega posla ustavi postopek prodaje.
Javni stanovanjski sklad
Mestne občine Koper
Št. 4652-33/2004
Ob-11723/05
Mestna občina Koper na podlagi 80.f
člena Zakona o javnih ﬁnancah (Ur. l. RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter
sklepa Občinskega sveta Mestne občine
Koper št. K4652-33/2004 z dne 14. 4. 2005
in št. K4652-150/93 z dne 17. 2. 2005, objavlja naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč za gradnjo
individualnih objektov na območju
Mestne občine Koper
1. Predmet prodaje so zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
1.1. Zemljišče s parc. št. 945/5 k.o.
Oltra, v izmeri 647 m2, za individualno
gradnjo, za izklicno ceno 11,771.067 SIT
(18.193,30 SIT/m2) brez DDV.
1.2. Zemljišče s parc. št. 952/1 k.o.
Oltra, v izmeri 617 m2, za individualno
gradnjo, za izklicno ceno 11,225.269 SIT
(18.193,30 SIT/m2) brez DDV.
1.3. Zemljišče s parc. št. 952/2 k.o.
Oltra, v izmeri 629 m2, za individualno
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gradnjo, za izklicno ceno 11,443.588 SIT
(18.193,30 SIT/m2) brez DDV.
1.4. Zemljišče s parc. št. 952/3 k.o.
Oltra, v izmeri 607 m2, za individualno
gradnjo, za izklicno ceno 11,043.336 SIT
(18.193,30 SIT/m2) brez DDV.
1.5. Zemljišče s parc. št. 952/4 k.o.
Oltra, v izmeri 612 m2, za individualno
gradnjo, za izklicno ceno 11,134.302 SIT
(18.193,30 SIT/m2) brez DDV.
1.6. Zemljišče s parc. št. 953 k.o. Oltra,
v izmeri 893 m2, za individualno gradnjo,
za izklicno ceno 16,246.621 SIT (18.193,30
SIT/m2) brez DDV.
1.7. Zemljišče s parc. št. 954 k.o. Oltra,
v izmeri 784 m2, za individualno gradnjo,
za izklicno ceno 14,263.550 SIT (18.193,30
SIT/m2) brez DDV.
1.8. Zemljišče s parc. št. 904 in 905 k.o.
Hribi, v skupni izmeri 791 m2, za individualno gradnjo, za izklicno ceno 9,501.152 SIT
(12.011,57 SIT/m2) brez DDV.
1.9. Zemljišče s parc. št. 907 k.o. Hribi,
v izmeri 328 m2, za individualno gradnjo,
za izklicno ceno 3,939.794 SIT (12.011,57
SIT/m2) brez DDV.
1.10. Zemljišče s parc. št. 1089/8 k.o.
Hribi, v izmeri 831 m2, za individualno
gradnjo, za izklicno ceno 19,772.907 SIT
(23.794,11 SIT/m2) brez DDV.
1.10 Zemljišče s parc. št. 296 k.o. Hribi,
v izmeri 1.514 m2, za individualno gradnjo,
za izklicno ceno 23,566.546 SIT (15.565,75
SIT/m2) brez DDV.
2. Izklicne cene zemljišč so izračunane
na dan 31. 3. 2005.
3. V ceno zemljišč ni vključen 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
5. Zemljišča pod točko od 1. 1. do 1.7.
se nahajajo v ureditvenem območju za poselitev, na območju naselja Ankaran, ki se
ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne
objave, št. 19/88 in 24/01).
6. Zemljišče pod točko 1.8 in 1.9. se nahaja znotraj ureditvenega območja za poselitev, ki je namenjeno za mešano urbano
rabo na območju izven mestnih naselij v
naselju Hrvatini, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št. 20/03 in
23/03). Zemljišče pod točko 1.8. se nahaja
na območju predloga ureditve 6/P2.
7. Zemljišče pod točko 1.10 in 1.11 se
nahaja na območju urbanih zemljišč namenjenih za mešano urbano rabo (območja
izvenmestnih naselij), v naselju Hrvatini, ki
se ureja po določilih Odloka o prostorskih
ureditvenih pogojih za območje Hrvatini
– Crevatini (Uradne objave, št. 20/03 in
23/03). Zemljišče pod točko 1.10 se nahaja
na območju predloga ureditve 4/P2.
8. Rok plačila kupnine: določi ponudnik
v svoji ponudbi tako, da upošteva naslednje zahteve Mestne občine Koper:
– najkasneje v 8 dneh po overitvi pogodbe o prodaji mora kupec plačati celotno kupnino,
– kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine,
– vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila,
– neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe ob kateri

17. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti
pogodbo najkasneje v roku 30 dni od dneva
sprejema sklepa o izbiri. Odločitev župana je dokončna. V primeru, da ponudnik
ne sklene pogodbe v navedenem roku, se
šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe in v tem primeru se vplačana
garancija za resnost ponudbe (varščina)
ne vrne.
18. Mestna občina Koper si pridržuje
pravico, da po pregledu in ocenitvi ponudb
ne sklene pogodbe o prodaji z nobenim
ponudnikom.
19. Pogoji iz tega javnega razpisa so
sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
20. Stroške sklenitve pogodbe, davek
na dodano vrednost, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo
plača kupec zemljišča.
21. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v
zemljiško knjigo.
22. Za izvedbo javnega razpisa
se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03).
Javno odpiranje ponudb bo v sredo
18. maja 2005 ob 9. uri v sejni sobi Mestne
občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
23. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-275, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

si Mestna občina Koper obdrži vplačano
varščino,
– v primeru, da ponudbena cena ne bo
oblikovana v skladu z zgoraj navedenimi
pogoji se bo taka ponudba štela za neveljavno.
9. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper z oznako za javni razpis št.
K4652-33/2004 s pripisom »ponudba za
parcelo št. ..... k.o. ....... – Ne odpiraj« do
torka 17. maja do 11. ure.
Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika.
10. Ponudba mora vsebovati:
– navedbo parcele, za katero (katere)
se vlaga ponudba,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– rok in način plačila kupnine,
– terminski plan za izgradnjo objekta s
tem, da rok za začetek gradnje objekta
(objektov) ne sme biti daljši od 3 let od
nakupa stavbnega zemljišča in rok dokončanja objekta (objektov) in pridobitve uporabnega dovoljenja ne sme biti daljši od 5
let od pridobitve gradbenega dovoljenja.
Za dokončan objekt se šteje objekt, ki ima
veljavno uporabno dovoljenje. Oba roka
sta bistvena pogoja za veljavnost pogodbe
o prodaji zemljišča. Mestna občina Koper
lahko zahteva sodno razveljavitev sklenjene pogodbe v primeru, da kupec stavbnega
zemljišča ne izpolni roka iz te točke razpisa
in uveljavlja nastalo škodo.
11. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačilu varščine, ki znaša
10% od izhodiščne cene stavbnega zemljišča in ki mora biti nakazana na podračun
proračuna Mestne občine Koper pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila (UJP)
– Urad Koper številka: 01250-0100005794,
obvezni sklic na številko 00 201000. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena
brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu
sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa bo
upoštevana pri plačilu kupnine,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za ﬁzične osebe,
– izpisek iz sodnega registra in ID štev.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
12. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 10. in 11. točke
razpisa.
13. Zastopniki civilnih in pravnih oseb
morajo predložiti pravnoveljavno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi.
14. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
stavbnega zemljišča umakne ali jo dopolni
do roka za sprejem ponudbe, ki je določen
v javnem razpisu; v primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
15. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za
posamezno zemljišče.
16. O izbiri najugodnejšega ponudnika
ali ponudnikov se obvesti vse ponudnike,
ki so sodelovali na javnem razpisu in sicer
v roku petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo sprejel
sklep o izboru najugodnejšega ponudnika
najkasneje v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
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Št. 36003-4/2005
Ob-11800/05
Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19,
Radovljica, na podlagi 7. člena Statuta
Občine Radovljica (UVG, št. 23/99 in 19/00)
in sklepa nadaljevanja 23. seje Občinskega
sveta Občine Radovljica z dne 21. 4. 2005
ter v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca: Občina
Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica,
tel. 04/537-23-00, faks 04/53-14-684.
2. Predmet prodaje:
a) dvosobno stanovanje z loggio št. 6 v
II. nadstropju, Gorenjska c. 33c v Radovljici, v izmeri 53,13 m2, in kletne shrambe
št. 6, v izmeri 2,31 m2, (stanovanje je zasedeno).
3. Izklicna cena za nepremičnino znaša:
pod a) 13,765.726 SIT.
4. Način in rok plačila kupnine: kupnina
se mora plačati v 8 dneh od podpisa prodajne pogodbe na transakcijski račun Občine Radovljica: 01302-0100007805, sklic:
pod a) 1230-72210000-1.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
5. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina Radovljica, Gorenjska c. št. 19, Radovljica, z
oznako: ponudba za nakup nepremičnine,
Ne odpiraj. Rok: 17. 5. 2005 do 9. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
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do navedenega datuma prispele na naslov
prodajalca.
6. Ponudniki morajo najkasneje en
dan pred dnevom odpiranja ponudb plačati kavcijo v višini 10% izklicne cene
nepremičnine. Kavcijo je treba nakazati na transakcijski račun Občine Radovljica, št. 01302-0100007805, sklic:
1228-72000100.
Plačana kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim pa bo
vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva
dražbe.
7. V pisni ponudbi morajo ponudniki navesti svoje točne osebne podatke (ime, priimek, naslov, davčno, matično in telefonsko
številko), priložiti potrdilo o državljanstvu
oziroma izpisek iz registra, potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o plačani
kavciji s točno številko računa za primer
vračila, ponudbeno ceno v SIT ter natančno
navedbo nepremičnine.
8. Sklenitev pogodbe
Z izbranim ponudnikom se bo sklenila
pogodba najkasneje v roku 30 dni od sprejema sklepa o izbiri. Če izbrani ponudnik
ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz
razlogov, ki so na strani ponudnika, Občina
Radovljica zadrži njegovo kavcijo.
9. Drugi pogoji
Nepremičnine se prodajajo v celoti po
načelu videno-kupljeno. Vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (davek, stroške
overitve, takse za vpis v zemljiško knjigo)
nosi kupec.
Najemniki nepremičnin imajo pod enakimi pogoji predkupno pravico. Prodaja na
obstoječa najemna razmerja ne vpliva.
10. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine
Radovljica. Odpiranje ponudb opravi posebna komisija in po zaključku postopka
predlagala županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
11. Javno odpiranje ponudb bo 17. 5.
2004 ob 11. uri.
12. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
13. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
v 8 dneh od odpiranja ponudb.
14. Informacije
Vsa dodatna pojasnila o nepremičninah
in ostalih informacijah interesenti dobijo na
Občini Radovljica, kontaktna oseba Marija Habjan, tel. 04/537-23-46, v delovnih
dneh od 3. 5. 2005 do 16. 5. 2005 od 10.
do 12. ure.
15. Župan ali Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem s soglasjem župana lahko
postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrnejo stroški ponudnikom v višini izkazanih stroškov za prevzem
dokumentacije.
16. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je
izključena.
Občina Radovljica
Ob-11873/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta mestne občine Ptuj, sprejetega na seji dne
20. aprila 2005
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javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina, ki
jih tvori parc. št. 2437/2, travnik, v izmeri
665 m2, k.o. Ptuj. Navedena nepremičnina
je na poselitvenem območju P11-P3/1 ob
Zagrebški cesti, ki je namenjeno industriji,
konkretna parcela pa za potrebe ureditve
parkirišča.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša 6,916.000 SIT (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnine
lahko dajo ﬁzične osebe, ki so državljani
članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske
unije, in tujci, kot jih opredeljuje zakon o
zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo
pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev
lastninske pravice tujcev na nepremičninah
v RS. Ponudniki za nakup zemljišča pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 16. maja 2005, na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup zemljišča«. Osebno prinesene
ponudbe je treba do navedenega datuma
oddati na Mestno občino Ptuj, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba
št. 54/3, najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti zemljišča, ki se
prodaja, in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu zemljišča po
sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi
od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj;
– potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni;
– pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, ki jo je imenoval župan Mestne
občine Ptuj, dne 19. maja 2005, ob 12. uri,
v prostorih male sejne sobe št. 2/1 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po podpisu prodajne pogodbe.
Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.

9. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
56/3, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba:
Majda Bregar.
Mestna občina Ptuj
Ob-11982/05
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 28. seji, dne 30. 3. 2005
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina: poslovni prostor na Minoritskem trgu 4, na
Ptuju v izmeri 52,18 m2, parc. št. 1403, vl.
št. 860 k.o. Ptuj po izhodiščni vrednosti
81.448,83 SIT/m2 – prostor je zaseden z
najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine
lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež
na območju Republike Slovenije in ﬁzične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih
davščin. Ponudniki za nakup nepremičnine
svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo
ali osebno oddajo do vključno 14. 5. 2005,
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup poslovnega prostora«. Osebno
prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino
Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, soba št. 36/2, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10%
izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296-0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri
plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi
o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina
zapade v korist Mestne občine Ptuj.
Potrdilo o državljanstvu za ﬁzične osebe,
oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila
ne smejo biti starejša od 30 dni.
Višino ponujene cene, ki ne sme biti nižja
od izhodiščne vrednosti nepremičnine.
Dokazila o ﬁnančnem stanju ponudnika:
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov
transakcijski račun (v primeru več računov
mora ponudnik predložiti za vsak račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran – dokumenti ne smejo biti starejši
od 30 dni.
Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, dne 17. 5. 2005, ob 14. uri, v
prostorih male sejne sobe št. 2/1 na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
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4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi
pogoji predkupno pravico, kar mora pisno
izjaviti v roku 3 dni od dneva poziva, če je
oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto
najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu
obračunajo zakonite zamudne obresti ali
pa se pogodba razveljavi.
7. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje
poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne
more uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel
lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe, vknjižbe
lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge stroške oziroma dajatve plača
kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu celotne kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene
pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Ob-11805/05
LIK – LAMELIRNICA d.o.o. v okviru postopka prisilne poravnave, uvedene s sklepom sodišča St 43/2005, dne 9. 3. 2005,
daje možnost konverzije terjatev v osnovni
kapital družbe.
Pozivamo, da zainteresirani upniki pošljejo svojo pisno odločitev na sedež družbe najkasneje do vključno 14. 5. 2005.
LIK – LAMELIRNICA d.o.o.
direktor

Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 209-258/2004-06-15

Ob-11827/05

Upravna enota Tržič izdaja na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list
RS, št. 80/99, 70/00, 52/02 in 73/04) in
pooblastila načelnice s šifro 123-11/02-2

Št.

z dne 29. 10. 2003 v zadevi ugotavljanja
dejanskega stalnega prebivališča Šega
Borisa, sedaj neznanega prebivališča, naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki Šega
Borisu, rojenemu 17. 3. 1979, s prijavljenim
stalnim prebivališčem Jelendol 5, Tržič, se
postavi Marjeta Erjavec, uradnica Upravne
enote Tržič.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko
v postopku toliko časa, dokler ne nastopi
zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.

Objave po Zakonu o
političnih strankah
Št. 011/2005
Ob-11677/05
Zveza neodvisnih Slovenije-ZNS, Poštna
ulica 3, 2000 Maribor, objavlja:
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju od
1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
Zap.Postavka
št.

Znesek v SIT

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega proračuna
2. Prihodki iz proračuna lokalnih
skupnosti
1,327.680
3. Prispevki pravnih in ﬁzičnih
oseb ter zasebnikov
100.000
4. Prispevki pravnih in ﬁzičnih oseb
ter zasebnikov, ki presegajo
v zakonu določeno višino
5. Drugi prihodki-obresti
3,191.609
Celotni prihodki
4,619.289
II. Odhodki
5,337.745
1. Stroški volitev
3,546.216
Volitve predsednika RS
Volitve županov in svetnikov
2. Drugi stroški in izredni odhodki
3. Presežek odhodkov prenesen
iz prejšnjih let
Celotni odhodki
5,337.745
III. Presežek prihodkov
nad odhodki
IV. Presežek odhodkov
nad prihodki
718.456
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2004
Zap.Postavka
št.

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna
sredstva
2. Dolgoročne ﬁnančne
naložbe
3. Kratkoročne ﬁnančne
naložbe
4. Denarna sredstva
na računih
5. Druga sredstva
Skupaj sredstva
II. Obveznosti do virov
sredstev
1. Ustanovni vložek

Znesek v SIT

779.319,89

65.582,86
393.424,00
1,238.326,75
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Zap.Postavka
št.

Stran

3205

Znesek v SIT

2. Ugotovljeni poslovni izid-presežek prihodkov nad odhodki
3. Dolgoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
4. Kratkoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
5. Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev
Zveza neodvisnih Slovenije-ZNS
Ob-11678/05
Stranka mladih Slovenije, Rimska cesta 8, 1000 Ljubljana, objavlja:
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004
Zap.Postavka
št.

Znesek v SIT

I. Prihodki
1. Prihodki iz državnega
proračuna
28,146.946
2. Prihodki iz proračuna
lokalnih skupnosti
33,109.368
3. Prispevki pravnih in ﬁzičnih
oseb ter zasebnikov
14,326.432
4. Prispevki pravnih in ﬁzičnih
oseb ter zasebnikov,
ki presegajo v zakonu
določeno višino
4,000.000
5. Drugi prihodki
1,012.539
Celotni prihodki
80,595.285
II. Odhodki
1. Stroški materiala
3,201.138
2. Stroški storitev
95,766.236
3. Stroški dela
18,168.681
4. Amortizacija
2,216.886
Celotni odhodki
119,352.941
III. Presežek prihodkov
nad odhodki
IV. Presežek odhodkov
nad prihodki
38,757.656

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan
31. 12. 2004
Zap.Postavka
št.

Znesek v SIT

I. Sredstva
1. Opredmetena osnovna
sredstva
1,462.342
2. Dolgoročne ﬁnančne naložbe
3. Kratkoročne ﬁnančne
naložbe
8,000.000
4. Denarna sredstva
na računih
5,948.981
5. Druga sredstva
Skupaj sredstva
15,411.323
II. Obveznosti do virov sredstev
1. Ustanovitveni vložek
3.019
2. Dolgoročne obveznosti
iz ﬁnanciranja
42,957.637
3. Kratkoročne obveznosti
iz poslovanja
2,521.621
4. Druge obveznosti
do virov sredstev
–30,070.954
Skupaj viri sredstev
15,411.323
Stranka mladih Slovenije

Stran

3206 /

Št.
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Ob-11819/05

Slovenska nacionalna stranka, Tivolska 13, Ljubljana, objavlja:
skrajšano letno poročilo
– prihodki in odhodki v obdobju od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004

Zap.
št.
I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.
1.

2.
3.
III.
IV.

Postavka

Ob-11900/05
Slovenska demokratska stranka, Komenskega 11, Ljubljana,
TRR: 02010-0015848602 objavlja:
skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2004

Znesek v SIT

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Prispevki pravnih in ﬁzičnih oseb ter zasebnikov + članarina
Prispevki pravnih in ﬁzičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki (prenos presežka iz leta
2003, obresti, prodaja osnovnega sredstva)
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Volitve poslancev iz RS za evropski
parlament
Volitve v DZ RS
Drugi stroški in izredni odhodki
Presežek odhodkov, prenesen iz prejšnjih let
Celotni odhodki
Presežek prihodkov nad odhodki
Presežek odhodkov nad prihodki

34,667.550,00
17,340.246,59
1,804.000,00

1,385.109,91

Zap.
št.
I.
1
2
3
4
5

55,196.906,50
6

696.397,58

II.

18,029.000,00
39,864.844,13
58,590.241,71

III.
IV.

Zap. Postavka
št.
I.
Sredstva

Znesek v SIT

1.
2.

Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne ﬁnančne naložbe

3,812.064,26

3.

Kratkoročne ﬁnančne naložbe

4.
5.

Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva

II.

Obveznosti do virov sredstev

1.
2.

Ustanovitveni vložek
Ugotovljeni poslovni izid-presežek odhodkov nad prihodki
Dolgoročne obveznosti iz ﬁnanciranja

1,972.954,60
-3,393.335,21

Kratkoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

8,000.000,00
3,876.523,09
10,456.142,48

4.
5.

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
Članarina
Prispevki pravnih in ﬁzičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih in ﬁzičnih oseb ter
zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki

Št. 101-10/2005 6403
Ob-11638/05
Upravna enota Maribor z dnem izdaje te
odločbe hrani pravila sindikata z nazivom:
Pravila Sindikata družbe Trgovina Obi 701,
Maribor, z dne 3. 3. 2005, s sedežem sindikata v Mariboru, Tržaška cesta 65.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod zaporedno številko 8 z dne 21. 4. 2005.

118,782.768,74
102,227.495,36
14,487.567,00
80,058.025,01
–
1,087.826,46
316,643.682,57

Odhodki
Stroški volitev

138,216.540,89

Drugi stroški in izredni odhodki

248,697.868,29

Celotni odhodki

386,914.409,18

Presežek prihodkov iz preteklih let
Presežek odhodkov tekočega leta

65,265.295,05
70,270.726,61

6,038.506,02
605.572,20
10,456.142.48

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev na dan 31. 12. 2004
Zap.
št.
I.

Postavka

1
2
3
4
5
6

Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne ﬁnančne naložbe
Kratkoročne ﬁnančne naložbe
Denarna sredstva na računih
Druga sredstva
Presežek odhodkov nad prihodki
Skupaj sredstva

II.

Obveznosti do virov sredstev

1
2
3

Dolgoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
Kratkoročne obveznosti iz ﬁnanciranja
Druge obveznosti do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

9,512.309,68
2,062.944,00
3,847.063,90
16,846.420,03
265.000,00
5,005.431,56
37,539.169,17
–
20,702.382,77
16,836.786,40
37,539.169,17

Slovenska demokratska stranka

Identiﬁkacija – matična številka sindikata z imenom: ZSSS – SDTS Sindikat družbe Trgovina Obi 701, Maribor, je
1742868.
Št. 101-1/2005-310

Znesek v SIT

Sredstva

Slovenska nacionalna stranka

Evidenca statutov
sindikatov

Znesek v SIT

3,393.335,21

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004

3.

Postavka

Ob-11817/05

Upravna enota Ravne na Koroškem z
dnem izdaje te odločbe hrani pravila sindikata z nazivom: Pravila Organizacije
sindikata Geodetske uprave Republike
Slovenije, Območne geodetske uprave
Slovenj Gradec, s sedežem sindikata na
Ravnah na Koroškem, Čečovje 12a.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Ravne na Ko-

roškem, pod zaporedno številko 24 z dne
18. 4. 2005.
Št. 101-4/2005
Ob-11878/05
Upravna enota Lendava, Oddelek za
občo upravo, upravne naloge in skupne
zadeve, je dne 21. 4. 2005 v evidenco
statutov sindikatov v Upravni enoti Lendava pod št. 57 vpisal Pravila Sindikata
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture OŠ Franceta Prešerna Črenšovci,
s sedežem v Črenšovcih, Juša Kramarja 10.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikat pravna
oseba.
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Odločbe in sklepi
po ZPOmK

v roku enega meseca od dneva zasedanja
skupščine Smartﬁn, d.o.o., ki bo sprejela sklep
o soglasju za pripojitev (to je od 4. 5. 2005),
zahtevajo sklic skupščine družbe POM Naložbe, d.d., ki naj odloči o soglasju k pripojitvi.
POM Naložbe, d.d.

Št. 306-26/2005-12
Ob-11571/05
Urad RS za varstvo konkurence je dne
19. 4. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK)
odločil, da je ustanovitev polno delujočega
skupnega podjetja, ki ga nameravata ustanoviti družbi DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart in Unior,
Kovaška industrija Zreče, d.d., Kovaška
cesta 10, 3214 Zreče, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija, ki zadeva sektor avtomobilske industrije, se bo izvedla z ustanovitvijo
skupnega podjetja na podlagi konzorcijske
pogodbe (popolni skupni podjem oziroma joint venture), kar pomeni koncentracijo podjetij
v smislu določila tretje alinee 2. odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije
s pravili konkurence. Koncentracija ne bo
ustvarjala oziroma krepila prevladujočega
položaja, ki bi hkrati pomenil zmanjšanje ali
onemogočanje učinkovite konkurence na relevantnih trgih.
Urad RS za varstvo konkurence

Ob-11826/05
Na podlagi 516. in 528. člena ZGD, uprava družbe Alpinum d.d., Ribčev Laz 50, kot
prevzemna družba, skupaj z upravo Alpinum
storitve d.o.o., Ribčev Laz 45, kot prevzeta
družba, objavlja obvestilo, da je bila dne 18. 4.
2005 registrskemu sodišču v Kranju predložena pogodba o pripojitvi prevzete družbe Alpinum storitve d.o.o., Ribčev Laz 45.
Vsi delničarji prevzemne družbe imajo
pravico do vpogleda listin iz drugega in tretjega odstavka 516. člena ZGD, na sedežu
prevzemne družbe vsak delovni dan med 9.
in 14. uro. Družba mora vsakemu delničarju
na njegovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan brezplačno dati prepis teh listin.
Prevzemna družba je 100% lastnik prevzete družbe, oziroma edini družbenik prevzete družbe, in uprava prevzemne družbe
ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. Kolikor
bodo delničarji prevzemne družbe, katerih
deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v roku 1. meseca od
sprejema sklepa edinega družbenika prevzete družbe o soglasju za pripojitev, zahtevali
sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev, bo o soglasju za
pripojitev odločala na svoji seji tudi skupščina
prevzemne družbe.
Alpinum d.d.

Objave
gospodarskih družb
Ob-11719/05
Na podlagi prvega odstavka 516. člena in
v povezani z drugim odstavkom 528. člena
Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD) POM Naložbe, ﬁnančna družba,
d.d., Slovenska ulica 41, Murska Sobota objavlja naslednje
obvestilo:
1. Uprava družbe POM Naložbe, d.d. je
dne 26. 4. 2005 Okrožnemu sodišču v Murski Soboti predložila Pogodbo o pripojitvi,
sklenjeno med družbo POM Naložbe, d.d.
in Smartﬁn, d.o.o, ki jo je pred tem pregledal
nadzorni svet družbe POM Naložbe, d.d.
2. Na sedežu družbe POM Naložbe, d.d.,
Slovenska ulica 41, Murska Sobota je od objave tega obvestila pa do 4. 5. 2005 v času
od 8. do 12. ure na vpogled Pogodba o pripojitvi, letna poročila družbe POM Naložbe,
d.d. za leta 2002, 2003 in 2004, letna poročila
družb Smartﬁn, d.o.o. za leta 2002, 2003 in
2004, skupno poročilo uprav o pregledu pripojitve in poročilo nadzornega sveta družbe
POM Naložbe, d.d. o pregledu pripojitve.
3. Vsakemu delničarju družbe POM Naložbe, d.d. bo družba na zahtevo najkasneje
naslednji dan brezplačno dala prepis listin iz
prejšnjega odstavka.
4. Delničarji družbe POM Naložbe, d.d.,
katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe POM Naložbe, d.d. lahko

Odkupi poslovnih deležev
družb
Ob-11831/05
Emona blagovni center – plus d.d., v likvidaciji, Ljubljana, Šmartinska 130, objavlja
obvestilo delničarjem:
Obveščam vse delničarje, da lahko tisti
del delnic Emona blagovni center d.d., ki še
niso prodane (21%), odkupijo od borznoposredniške hiše Medvešek Pušnik. Vsak delničar lahko odkupi le sorazmerno število delnic,
ki je odvisno od pripadajočega števila delnic
Emona blagovni center plus d.d., v likvidaciji,
vpisanega na njihovo ime. Pogoji odkupa so
na voljo v pisarni likvidacijskega upravitelja – DUN d.o.o. v poslovni stavbi Emona,
Ljubljana, Šmartinska 130, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure do vključno 6. maja 2005.
Informacije tudi po tel. 524-24-21.
Likvidacijski upravitelj

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-11662/05
Na osnovi 2. odstavka 313. člena Zakona o gospodarskih družbah objavlja uprava
Factor banke d.d. emisijski znesek in rok za
uveljavitev predkupne pravice ob izdaji novih delnic Factor banke d.d. iz odobrenega
kapitala.
Osnovni kapital Factor banke d.d. se
poveča za 117,500.000 SIT. Za povečanje
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osnovnega kapitala se izda 58.750 navadnih
(rednih) delnic z nominalno vrednostjo 2.000
SIT/delnica in s skupno nominalno vrednostjo v višini 117,500.000 SIT. Vse na novo izdane delnice so imenske in istega razreda
kot obstoječe delnice banke.
Pravico do vpisa novih delnic imajo le obstoječi delničarji banke, ki so vpisani v knjigi
delničarjev na dan 21. 4. 2005. Vpis novih
delnic bo na sedežu banke od 3. 5. 2005 do
17. 5. 2005.
Besedilo sklepa o povečanju kapitala in
obrazci za vpis delnic, s katerimi uveljavljajo
predkupno pravico, so delničarjem na voljo
na sedežu banke.
Factor banka d.d.
uprava banke

Sklici skupščin
Ob-11573/05
Na podlagi 14. člena Statuta Delavske
hranilnice d.d., Ljubljana sklicuje Uprava Delavske hranilnica d.d. Ljubljana
6. skupščino
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana,
ki bo v torek, dne 31. 5. 2005 ob 12. uri v
veliki sejni dvorani ZSSS, Dalmatinova 4, v
Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter seznanitev z navzočnostjo notarja.
Predlog sklepa:
Skupščina Delavske hranilnice d.d., Ljubljana izvoli:
– predsednika skupščine in dva preštevalca glasov ter ugotovi prisotnost notarja za
sestavo notarskega zapisnika.
2. Nagovor predsednika uprave.
3. Poročilo nadzornega sveta hranilnice
o preveritvi Letnega poročila Delavske hranilnice d.d. in stališče nadzornega sveta k
poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d., Ljubljana sprejema poročilo nadzornega sveta hranilnice k preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2004 Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana in pozitivno stališče
k poročilu revizijske družbe Deloitte&Touche
revizija d.o.o., Ljubljana.
4. Poročilo o notranjem revidiranju v letu
2004 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina Delavske hranilnice d.d. Ljubljana sprejema Letno poročilo o notranjem revidiranju v hranilnici za
leto 2004 s pozitivnim mnenjem nadzornega
sveta.
5. Predlog ugotovitve in uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2004 s predlogom razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2004.
Predlog sklepov:
5.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana sprejema predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2004 v skupnem znesku 139,459.987,15 SIT za naslednje namene:
– za izplačilo dividend delničarjem, v višini
38,394.750 SIT,
– za nagrado nadzornemu svetu v višini
2,915.000 SIT bruto,
– za udeležbo uprave na dobičku v višini
5,830.000 SIT bruto,
– za druge rezerve 25,758.176,49 SIT,
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– del bilančnega dobička v višini
66,562.060,66 SIT ostane še naprej nerazporejen kot preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let z namenom, da ostane sestavina temeljnega kapitala hranilnice.
5.2. Dividenda za delnico znaša 750 SIT
bruto in se izplača do 30. junija 2005 imetnikom delnic, ki so na dan 31. 5. 2005 vpisani
v delniško knjigo pri KDD – centralni klirinško
depotni družbi.
5.3. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2004.
6. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
6.1. Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
z izdajo 34.160 navadnih imenskih delnic
3. izdaje v nominalni vrednosti 10.000 SIT
vsaka, povečuje osnovni kapital hranilnice
z novimi denarnimi vložki v skupni vrednosti
341,600.000 SIT. Hranilnica bo delnice izdala v nematerializirani obliki in jih bo izročila
vpisnikom z vpisom delnic na njihov račun pri
KDD, po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register.
Osnovni kapital se na podlagi tega poveča na 853,530.000 SIT.
6.2. Emisijski znesek posamezne delnice
znaša 19.028 SIT. Emisijska vrednost vseh
novih delnic povečanega osnovnega kapitala
znaša 649,996.480 SIT.
Vplačani presežni kapital tako znaša
308,396.480 SIT in predstavlja kapitalske rezerve hranilnice.
6.3. Na podlagi 313. člena Zakona o gospodarskih družbah imajo sedanji delničarji
hranilnice, v sorazmerju z njihovimi deleži v
osnovnem kapitalu prednostno pravico do
vpisa novih delnic.
6.4. V primeru, da dosedanji delničarji ne
uveljavijo prednostne pravice do vpisa novih
delnic, se na podlagi 4. točke prvega odstavka 18. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev ne izvede javna ponudba delnic.
6.5. Upravičenci lahko delnice vpisujejo
na sedežu hranilnice in vplačujejo na račun
hranilnice v 90 dneh od poziva uprave.
Kolikor celotna izdaja novih delnic do roka
ne bi bila vpisana in vplačana, se izdaja šteje
kot neuspešna, vplačana sredstva na račun
vplačila delnic pa se vrnejo vplačnikom najkasneje v 30 dneh od dneva zaključka roka
za vpis in vplačilo delnic.
6.6. Nadzorni svet se pooblašča, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine in števila delnic uskladi besedilo
statuta z novo višino osnovnega kapitala in
številom delnic.
7. Predlog za imenovanje revizorja za
revidiranje računovodskih izkazov Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto
2005.
Predlog sklepa:
7.1. Skupščina Delavske hranilnice d.d.
Ljubljana imenuje za revidiranje poslovanja
Delavske hranilnice d.d. Ljubljana za poslovno leto 2005 revizijsko družbo Deloitte&Touche revizija d.o.o. Ljubljana.
Udeležba na skupščini Delavske hranilnice d.d. Ljubljana
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
oziroma njihovi pooblaščenci.
Pravico do udeležbe na skupščini hranilnice in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo Delavske
hranilnice d.d. Ljubljana, ki jo vodi KDD d.d.
Ljubljana.
Delničarji prijavijo svojo udeležbo na
skupščini hranilnice najmanj 3 dni pred sejo.
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Delničarji hranilnice oziroma njihovi pooblaščenci lahko prijavijo svojo udeležbo:
– osebno na sedežu hranilnice, Dalmatinova 4, Ljubljana;
– po faksu 01/300-02-20;
– po elektronski pošti: info@delavska-hranilnica.si;
– pisno po pošti.
Udeležence skupščine delničarjev hranilnice prosimo, da se pol ure pred začetkom
seje skupščine prijavijo predstavniku hranilnice na prijavnem mestu pred sejno dvorano. S podpisom na seznamu prijavljenih
delničarjev in predanim pooblastilom potrdi
delničar oziroma pooblaščenec svojo prisotnost na skupščini hranilnice ter prevzame
glasovalne lističe.
Vpogled gradiva
Gradivo bo delničarjem v času sklica na
vpogled vsak delovni dan tudi na sedežu
hranilnice.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina hranilnice ne bo sklepčna
ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan, v istih prostorih ob 13. uri.
V tem primeru bo skupščina hranilnice veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
Jože Stegne, predsednik uprave
Zmago Studenčnik, član uprave
Ob-11576/05
Na podlagi 6.3. točke statuta delniške
družbe Europapier-Papirograﬁka d.d. uprava družbe sklicuje
12. redno skupščino
delniške družbe
Europapier-Papirograﬁka d.d.,
ki bo v četrtek dne 9. 6. 2005 ob 15. uri
na sedežu družbe v Ljubljani, Leskoškova
cesta 14.
Dnevni red s predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave:
1.1. Za predsedujočega skupščine se izvoli Miha Martelanc, za preštevalko glasov
pa Nataša Zaplotnik.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka mag. Nina Češarek.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2004 in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom
uprave in nadzornega sveta.
Predlog sklepov uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Na podlagi sprejetega letnega poročila Europapier-Papirograﬁka d.d. za poslovno
leto 2004 je višina bilančnega dobička družbe, ugotovljena na dan 31. 12. 2004:
poslovni izid leta 2004
(dobiček)
184,961.823,94 SIT,
preneseni čisti
dobiček preteklih let
272,844.751,53 SIT,
povečanje rezerv
iz dobička po sklepu
uprave
0 SIT,
povečanje rezerv iz dobička
po odločitvi uprave in
nadzornega sveta
0 SIT,
Bilančni dobiček
457,806.575,47 SIT.
2.2. Ugotovljeni bilančni dobiček na
dan 31. 12. 2004 v višini 457,806.575,47 SIT
se uporabi tako:

– da se celotni dobiček, razen ugotovljenega dobička v letih 2000, 2001 in 2002, v
višini 438,659.894,27 SIT, nameni za izplačilo dividend delničarjem. Višina dividende na
delnico znaša 564,59 SIT bruto. Dividende
se izplačajo delničarjem, ki so na dan zasedanja skupščine vpisani v delniško knjigo
pri KDD. Družba izplača dividende na račune
upravičencev v roku 2 mesecev po sprejetju
tega sklepa;
– da 19,146.681,20 SIT v celoti ostane
preneseni čisti dobiček, o katerega uporabi
bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
2.3. Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2004.
3. Odpoklic članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
3.1. Ugotovi se, da je Dobrili Lukanovič
in Branku Kraljiču na podlagi odstopnih izjav
prenehal mandat v nadzornem svetu.
4. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
4.1. Na predlog nadzornega sveta se za
revidiranje letnih računovodskih izkazov za
poslovno leto 2005 imenuje revizijska družba
Deloitte & Touche revizija d.o.o., Dunajska 9,
Ljubljana.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
vpisani v Centralni register nematerializiranih
vrednostnih papirjev pri KDD, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki svojo udeležbo prijavijo osebno v tajništvu uprave na sedežu
družbe ali s priporočeno poštno pošiljko, najpozneje tri dni pred sejo skupščine, to je do
vključno 6. 6. 2005.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Skupščina je sklepčna, če so ob sklicu
navzoči delničarji z glasovalnimi pravicami,
ki predstavljajo več kot 15% vseh glasovalnih
pravic. Če skupščina ob napovedani uri ne
bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega
dne ob 16. uri prav tako na sedežu družbe,
Leskoškova cesta 14, Ljubljana. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča
ne glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in revizijskim poročilom, bo
na voljo na sedežu družbe vsak delavnik
od 8. do 12. ure, v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Europapier-Papirograﬁka d.d.
uprava
Št. 7/2005
Ob-11578/05
Na osnovi 6. člena Statuta družbe Izletnik
Celje d.d., Aškerčeva ulica 20, Celje, sklicuje
uprava družbe
9. redno sejo skupščine
delniške družbe Izletnik Celje d.d. Celje,
ki bo v Celju, dne 2. 6. 2005 ob 12. uri na
sedežu družbe v sejni sobi 112/I Avtobusne
postaje Izletnik Celje d.d., Aškerčeva ulica
20, Celje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev organov
skupščine in predstavitev notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine, Borisa Kočevarja, in dve
preštevalki glasov: Anico Vojkovič in Brigito
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Rančigaj ter ugotovi, da seji prisostvuje povabljeni notar Anton Rojec iz Celja.
2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine.
Predlog sklepa: vodstvo seje prevzame
izvoljeni predsednik skupščine, ki ugotovi
sklepčnost.
3. Razrešitev voljenih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi, da z
dnem 24. 11. 2005 poteče mandat članom
nadzornega sveta:
– Borisu Kočevarju,
– Marjanu Švajgerju,
– Anici Vojkovič.
4. Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina izvoli tri nove
člane nadzornega sveta z začetkom mandata
24. 11. 2005:
– Darka Šafariča,
– Rajka Gorinška,
– Jožeta Hrastnika.
5. Seznanitev skupščine o članih nadzornega sveta kot predstavnikov delavcev:
Skupščina se seznani o članih nadzornega
sveta, ki jih v ta organ imenuje svet delavcev,
z začetkom mandata 24. 11. 2005:
– Ferdinanda Šorlija,
– Nado Strašek.
6. Obravnava in sprejem poročila nadzornega sveta o poslovanju Izletnika Celje d.d. za
poslovno leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o poslovanju Izletnika Celje, d.d. za leto 2004, potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto
2004 in jima podeljuje razrešnico.
7. Zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi
umika delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep, da se osnovni kapital družbe, ki znaša 417,273.000 SIT,
zmanjša z umikom 113.378 delnic družbe, kar
znaša 113,378.000 SIT osnovnega kapitala.
Osnovni kapital po zmanjšanju zaradi umika
delnic znaša 303,895.000 SIT.
Zmanjšanje kapitala je potrebno zaradi
uskladitve s predpisi.
Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da spremeni statut družbe v delu, ki zadeva uskladitev besedila statuta s sklepom o
zmanjšanju osnovnega kapitala zaradi umika
delnic družbe. Pooblastilo je namenjeno le izdelavi prečiščenega besedila statuta.
8. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za leto
2005 za revizorja Plus Revizija, d.o.o., Ljubljana.
Opomba
Uprava je predlagatelj sklepa sedme točke,
nadzorni svet pa je predlagatelj sklepov tretje,
četrte, šeste, sedme in osme točke dnevnega
reda skupščine.
Udeležba na skupščini
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo
mora biti pisno in dostavljeno Barbari Jelen,
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine, in ves
čas trajanja shranjeno na sedežu družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini lahko uresničijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci, ki so vpisani v delniško
knjigo v Klirinško-depotni družbi na osnovi
zadnjega obvestila te družbe pred sklicem
skupščine.
Vsak delničar ali njegov pooblaščenec
mora najaviti svojo udeležbo na skupščini v
pisni obliki najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine (do vključno 30. 5. 2005). Delničar-

ce brez ponovnega sklepanja o zmanjšanju
osnovnega kapitala.
5. Določitev nagrad članom nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: člani nadzornega sveta
poleg potnih stroškov prejmejo sejnino, ki
znaša 45.000 SIT bruto, za predsednika pa
60.000 SIT bruto.
Gradivo za sejo skupščine, ki vključuje letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2004,
poročilo nadzornega sveta, predlog uprave o
uporabi bilančnega dobička skupaj s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta in predlog
pooblastila skupščine upravi za odkup in umik
lastnih delnic, je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe v Rosalnicah 1, Metlika, v
tajništvu uprave vsak delovni dan od 8. do
11. ure.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih oziroma zakonitih zastopnikih, če najkasneje tri dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi
družbe udeležbo na skupščini. Pooblaščenci
morajo hkrati z najavo poslati pisna pooblastila.
Glasovalno pravico na seji skupščine imajo delničarji, ki bodo vpisani v delniški knjigi na
podlagi podatkov Centralne klirinško depotne
družbe, d.d., na dan 31. 5. 2005.
Komet Metlika, d.d.
uprava družbe

je, ki so podpisali pooblastilo, bodo na skupščini zastopali njihovi pooblaščenci.
Prosimo udeležence, da se prijavijo v sprejemni pisarni skupščine pol ure pred začetkom
zasedanja. V sprejemni pisarni najavljeni udeleženci podpišejo seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzamejo
glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za
udeležbo na skupščini.
Gradivo za skupščino vključno s predlogami sprememb in dopolnitev Statuta družbe
je na vpogled na sedežu družbe vsak delovni
dan od 11. do 13. ure.
Predlogi delničarjev
Delničarji lahko v enem tednu po objavi
sklica skupščine družbi pisno podajo razumno utemeljen nasprotni predlog. Uprava in
nadzorni svet bosta o predlogih sprejela svoja
stališča najkasneje 12 dni po sklicu skupščine
in obvestila delničarje z objavo v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovni sklic istega dne z istim
dnevnim redom ob 13. uri. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Izletnik Celje d.d.
uprava družbe
Št. 240/05
Ob-11583/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 18. člena Statuta družbe
uprava sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe Komet Metlika, d.d.,
ki bo 8. junija 2005 ob 15. uri v sejni sobi
na sedežu družbe.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine, Andrej Mihevc, ter dva preštevalca glasov, Marija Tomc Muc in Darja Leščanec.
2.a) Seznanitev z letnim poročilom za leto
2004 in s poročilom nadzornega sveta.
b) Uporaba bilančnega dobička per 31. 12.
2004.
c) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepov:
2.1. Bilančni dobiček per 31. 12. 2004 v
višini 41,520.883,01 SIT se razporedi v druge
rezerve.
2.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2004.
3. Sprememba 5. člena statuta.
Zaradi umika lastnih delnic po sklepu uprave z dne 17. 11. 2004 se spremeni 5. člen
statuta družbe, ki se spremenjen glasi:
Osnovni
kapital
družbe
znaša
360,000.000 SIT in je razdeljen na 360.000
navadnih imenskih delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
Delnice so v celoti vplačane.
Emisijska
vrednost
delnic
znaša
360,000.000 SIT.
4. Pooblastilo skupščine upravi za odkup
in umik lastnih delnic.
Predlog sklepov:
4.1. Družba kupuje lastne delnice, dokler
ne doseže 10% posesti delnic, po ceni, ki ni
višja od 630 SIT in ne nižja od 580 SIT za delnico, z namenom:
– zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic;
– izplačila nagrad upravi v razmerju, ki ga
določi nadzorni svet.
4.2. Skupščina pooblašča upravo, da lahko v roku 18 mesecev umakne lastne delni-
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Št. 49-05
Ob-11587/05
Na podlagi 32. člena Statuta družbe Elektro UNIMONT – proizvodnja, montaža, d.d.,
Tovarniška 1, Slovenske Konjice, sklicuje nadzorni svet družbe
10. skupščino delničarjev
Elektro UNIMONT – proizvodnja,
montaža, d.d., Tovarniška 1, Slovenske
Konjice,
ki bo v sredo, dne 8. 6. 2005 ob 12. uri v
sejni sobi poslovne stavbe Elektro UNIMONT
d.d., Tovarniška 1, Slovenske Konjice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev družbe,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika
in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev
notarja Marguč Franca.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT
d.d. izvoli:
– predsednika: Korošec Gorazd,
– preštevalki glasov: Slapnik Alenka in Kovač Štefka.
2. Poročilo nadzornega sveta Elektro UNIMONT d.d. o sprejemu letnega poročila za
leto 2004.
Predlog sklepa:
Skupščina se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta Elektro UNIMONT d.d. z
dne 19. 4. 2005 o sprejemu letnega poročila
za leto 2004.
3. Predlog uporabe bilančnega dobička za
leto 2004 ter razrešnica upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
1. Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT d.d. sprejme predlog uporabe bilančnega dobička družbe za leto 2004:
a) leta 2004 ugotovljen bilančni dobiček v
višini 72,965.919,21 SIT se uporabi:
– za udeležbo na dobičku članom nadzornega sveta družbe 2,589.987 SIT, v breme
prenesenega čistega dobička leta 1999,
– za udeležbo na dobičku uprave družbe
2,071.991 SIT, v breme prenesenega čistega
dobička leta 1999,
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– o delu bilančnega dobička v višini
68,303.941,21 SIT bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
2. Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT d.d. odloča o podelitvi skupne razrešnice upravi in nadzornemu svetu Elektro
UNIMONT d.d. za poslovno leto 2004.
3. Skupščina delničarjev Elektro UNIMONT d.d. podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu Elektro UNIMONT d.d. za poslovno leto 2004.
4. Vprašanja, pobude in predlogi.
Ena vpisana in vplačana delnica zagotavlja en glas na skupščini družbe, lastne delnice
nimajo glasovalne pravice.
Gradivo za sejo skupščine delniške družbe
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Tovarniška 1, Slov. Konjice, vse delovne dni
od 9. do 12. ure.
Predlogi delničarjev so lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi
tega sklica na sedežu družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, v korist katerih so delnice knjižene v delniški knjigi na dan
31. 5. 2005 in bodo ostali vpisani do konca
zasedanja, če najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo upravi družbe
svojo udeležbo na skupščini. Člani nadzornega sveta se lahko udeležijo skupščine, tudi če
niso delničarji.
Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Glasovalno
pravico uresničuje tisti delničar oziroma zanj
njegov pooblaščenec ali zakoniti zastopnik, ki
je najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine prijavil svojo udeležbo na skupščini.
Pooblaščenec delničarja mora k prijavi
udeležbe priložiti tudi pisno pooblastilo. Pooblastilo mora pri ﬁzičnih osebah vsebovati
priimek in ime, matično številko ter naslov
pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum
ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa
ime in priimek ter naslov pooblaščenca, ﬁrmo
ter podpis in žig pooblastitelja. Vsa predložena
pooblastila so do konca skupščine na vpogled
pri notarju.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi polurni odmor, po katerem
se skupščina ponovno sestane.
Sejni prostor, v katerem bo potekala skupščina družbe, bo odprt pol ure pred uradnim
začetkom.
Elektro UNIMONT d.d.
Slovenske Konjice
uprava družbe
Ob-11635/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in točke 6.3 statuta delniške
družbe uprava sklicuje
10. skupščino delničarjev
Sava, družba za upravljanje in
ﬁnanciranje, d.d. Kranj, Škofjeloška c. 6,
ki bo v sredo, 1. junija 2005, ob 13. uri,
v prostorih Šmartinskega doma v Stražišču,
Škofjeloška c. 18, Kranj, v glavni dvorani, z
naslednjim dnevnim redom:
1.
Izvolitev
organov
skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
»Skupščina se seznani, da skupščini prisostvuje notar Vojko Pintar, in imenuje organe
skupščine: predsednik skupščine Miran Hude,
preštevalka glasov Snežana Sabljak ter zapisnikar Primož Kozina.«
2. Predlog za uporabo bilančnega dobička
in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
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Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
»Skupščina se seznani z revidiranim letnim
poročilom uprave za leto 2004, revidiranim
konsolidiranim letnim poročilom za leto 2004
in pisnim poročilom nadzornega sveta za leto
2004. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček Save, d.d. po revidirani bilanci stanja
na dan 31. 12. 2004, ki je izkazan v znesku
6.230,069.129,02 SIT, uporabi tako, da:
– se lastnikom delnic razdeli 580 SIT dividende na delnico, kar znese 1.162,144.840
SIT, in sicer iz naslova nerazdeljenega bilančnega dobička, ustvarjenega v letu 1999,
– preostanek bilančnega dobička po revidiranem letnem obračunu 2004 v znesku
5.067,924.289,02 SIT ostane do nadaljnjega
nerazporejen.
Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo
pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi,
d.d., Ljubljana, na dan 3. junija 2005. Dividende se začnejo izplačevati v 30 dneh po
sprejemu sklepa.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi in
nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2004.«
3. Imenovanje
revizorja.
Nadzorni svet predlaga sklep: »Za revizorja
računovodskih izkazov za 2005 se imenuje
KPMG d.o.o. Slovenija, Dunajska 21, Ljubljana.«
4. Nagrade članom nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
»Članom prejšnje in sedanje sestave nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov
leta 2004 izplačajo nagrade v skupnem bruto
znesku 77,159.859,60 SIT.«
5. Odobreni kapital.
Uprava in nadzorni svet predlagata sklep:
»Točka 3.12 statuta se spremeni tako, da se
glasi: »Uprava lahko ob soglasju nadzornega
sveta v roku 5 let od dneva vpisa te spremembe statuta delniške družbe Sava d.d. v sodni
register osnovni kapital enkrat ali večkrat poveča do skupno 5.744.935.000 SIT z izdajo
novih delnic za denarne ali stvarne vložke
(odobreni kapital). Uprava družbe lahko s soglasjem nadzornega sveta odloči o izključitvi
prednostne pravice do novih delnic. O vsebini
pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev
pridobiti soglasje nadzornega sveta.
Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti
in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o povečanju osnovnega
kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.«
Gradivo za skupščino vključno z letnim
poročilom, spremembo statuta, poročilom
nadzornega sveta in revizijskim poročilom je
delničarjem na vpogled od 29. aprila 2005 dalje na sedežu družbe v Kranju, Škofjeloška c.
6, tajništvo Pravne pisarne, vsak delavnik od
8. do 11. ure.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo pisno obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega
sklica na naslov Sava d.d. Pravna pisarna,
Škofjeloška c. 6, Kranj, bodo objavljeni skladno z 288. členom ZGD na način kot ta oglas.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so kot lastniki delnic vpisani v klirinško
depotni družbi na dan 25. maja 2005 oziroma
imajo na ta dan zakonito glasovalno pravico na kateri drugi pravni podlagi, ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino pisno prijavijo
svojo udeležbo na zgornji naslov.
Delničarji bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov, razen sklepa

pod točko 5 dnevnega reda, o katerem bodo
odločali vsaj s tričetrtinsko večino na skupščini zastopanega osnovnega kapitala delniške
družbe.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu na podlagi glasovnice, ki jo
sprejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo
mora biti pisno.
Dvorana bo odprta eno uro pred začetkom
zasedanja.
Sava, družba za upravljanje s
ﬁnanciranjem d.d.
uprava
Ob-11658/05
Na podlagi določb 22. člena Statuta Hranilnice ″LON″ d.d., Kranj sklicujem
19. redno sejo skupščine Hranilnice,
ki bo v ponedeljek 30. maja 2005 ob
19.30, v prostorih Mestne občine Kranj, dvorana št. 16 (I. nadstropje – avle).
Za sejo predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov skupščine in potrditev
zapisnika 18. seje z dne 31. 5. 2004;
2. Obravnava in sprejem sprememb in dopolnitev Statuta Hranilnice;
3. Obravnava letnega poročila o poslovanju Hranilnice za leto 2004 s poročilom uprave
in nadzornega sveta, revizorskim poročilom
in letnim poročilom o notranjem revidiranju,
sklepanje o delitvi bilančnega dobička ob izkazanih rezultatih poslovanja ter o razrešnici
upravi in nadzornemu svetu;
4. Imenovanje revizorja za leto 2005;
5. Informacija o tekočem poslovanju Hranilnice v prvih štirih mesecih poslovanja (ustna
informacija);
6. Razno.
V primeru nesklepčnosti bo na podlagi 23.
člena Statuta seja skupščine v torek, 31. 5.
2005, ob 19.30, z istim dnevnim redom, v
prostorih Mestne občine Kranj, dvorana št. 16.
Skupščina bo v tem primeru veljavno sklepala
ne glede na kvorum.
Celotno gradivo za skupščino s predlogi
sklepov po točkah dnevnega reda je na razpolago vsem delničarjem v tajništvu Hranilnice
v Kranju, Bleiweisova 2, in sicer vsak dan od
8. do 12. ure ter od 13. do 15. ure, od dneva
sklica dalje.
V zvezi s sklicem skupščine vas opozarjamo na določbo 21. člena Statuta, po kateri je
vsak delničar dolžan prijaviti udeležbo in glasovanje najmanj 3 dni pred skupščino, t.j. najkasneje do vključno 26. maja 2005 na sedež
Hranilnice (osebno, pismeno, po telefonu, po
telefaxu ali po elektronski pošti).
Seje skupščine po 7. členu poslovnika niso
javne!
Pomembno!
Skladno z 228. členom ZGD lahko vsak
delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine t.j. do vključno 6. 5. 2005 pošlje razumno utemeljen nasprotni predlog s sporočilom, ali bo na skupščini ugovarjal podanim
predlogom. Vsak nasprotni predlog mora biti
pismen z utemeljitvijo.
Hranilnica ″LON″ d.d., Kranj
direktor: Slavko Erzar
Ob-11660/05
Uprava družbe na podlagi 283. člena ZGD
in 31. člena Statuta družbe sklicuje
6. sejo skupščine
družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana,
Tbilisijska 81,
ki bo dne 2. junija 2005 ob 14. uri v prostorih BTC d.d., Mercurius v Ljubljani, Šmartinska 152.
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Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave. Na seji
bo navzoča vabljena notarka Nada Kumar.
2. Sprememba sklepa skupščine z dne
24. 2. 2005.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: spremeni se deveta alinea prvega sklepa
pod točko 3 dnevnega reda (na peti strani zapisnika) z besedilom:
– določilo statuta glede števila članov nadzornega sveta se uporablja od 1. 9. 2005 dalje, do takrat pa ima nadzorni svet sedem
članov, tako, da se glasi:
– določilo statuta glede števila članov nadzornega sveta se uporablja od 2. 6. 2005 dalje, do takrat pa ima nadzorni svet sedem
članov.
3. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
Črta se prva alinea drugega odstavka 24.
člena statuta, ki se glasi:
– sam odstopi s pisno izjavo.
4. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa nadzornega sveta:
Glede na spremembe statuta in zaradi odstopa dosedanjih članov nadzornega sveta,
se za nove člane nadzornega sveta imenujejo
naslednje osebe:
a) Helena Petrin,
b) Janez Hafner,
c) Branko Paš,
d) prof. dr. Olga Vraspir – Porenta,
e) mag. Jože Smrekar.
Nadzorni svet v novi sestavi prične z delovanjem dne 2. 6. 2005.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled vsak delovni dan na sedežu družbe
od objave sklica do dneva zasedanja skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini je, da delničar najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine pisno
prijavi svojo udeležbo na sedežu uprave družbe. Skupščine se lahko udeležijo delničarji
sami ali po svojih pooblaščencih ali zakonitih
zastopnikih. Pooblaščenec se mora izkazati s
pisnim pooblastilom.
MC MEDICOR d.d.
predsednica uprave
prof. dr. Marjeta Zorc

mezne delničarje, predložijo pred začetkom
skupščine delničarjev veljavno pooblastilo za
zastopanje. Veriﬁkacija pooblastil se bo pričela 15 minut pred zasedanjem skupščine
delničarjev.
Gradivo za skupščino delničarjev bo delničarjem posredovano po pošti, na voljo pa jim
je tudi na sedežu banke, Tivolska 48, Ljubljana.
Če skupščina delničarjev ne bo sklepčna
bo ponovno zasedanje skupščine delničarjev
dne 30. maja 2005 ob 15. uri z istim dnevnim
redom in bo sklepčno ne glede na število prisotnih delničarjev in njihovih pooblaščencev
oziroma delež kapitala, ki ga bodo zastopali.
Factor banka d.d. Ljubljana
uprava banke

Ob-11661/05
Skladno s 16. členom Statuta Factor banke d.d. Ljubljana sklicuje uprava banke
10. redno skupščino
delničarjev Factor banke d.d. Ljubljana
ki bo v ponedeljek 30. maja 2005 ob 14. uri
v sejni sobi Factor banke d.d., Tivolska 48, v
Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. izvoli predsednika skupščine,
veriﬁkacijsko komisijo in ugotavlja prisotnost
notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
za leto 2004 z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. sprejema letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2004 z mnenjem
nadzornega sveta.
3. Predložitev revidiranega letnega poročila Factor banke d.d. za leto 2004 z mnenjem

revizorja in poročila nadzornega sveta o sprejetem letnem poročilu Factor banke d.d. za
leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. se je seznanila s poročilom
nadzornega sveta z dne 21. 4. 2005 o sprejemu letnega poročila za leto 2004, z letnim
poročilom Factor banke d.d. za leto 2004 in
mnenjem revizorja.
4. Sklepanje o podelitvi razrešnice.
Skupščina delničarjev podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za preteklo leto,
s katero potrjuje kot uspešno njuno delo v
letu 2004.
5. Predlog za razporeditev bilančnega dobička z mnenjem nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Factor banke d.d. sprejme predlog, uporabe
ugotovljenega bilančnega dobička za poslovno leto 2004 v znesku 52,996.832,55 SIT za
naslednje namene:
– prenos v druge rezerve banke v višini
52.996.832,55 SIT.
6. Imenovanje revizorja banke za leto
2005.
Predlog sklepa: za revizorja poslovanja za
leto 2005 se imenuje revizijska družba PriceWaterhouseCoopers d.o.o. Ljubljana.
7. Poslovni načrt Factor banke d.d. za obdobje 2005 do 2007.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
sprejme Poslovni načrt Factor banke d.d. za
obdobje 2005 do 2007.
8. Določitev sejnin in drugih prejemkov članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta
za delo pripadajo naslednje sejnine in prejemki:
– sejnina za udeležbo na redni seji:
200 EUR v tolarski protivrednosti,
– sejnina za udeležbo na korespondenčni
seji: 100 EUR v tolarski protivrednosti,
– drugi prejemki: letno pavšalno nadomestilo za delo v nadzornem svetu v znesku
1.500 EUR v tolarski protivrednosti, ki se obračunava od 1. 1. 2005 dalje.
Namestnik predsednika nadzornega sveta
je upravičen do sejnin in prejemkov kot so določeni za člane nadzornega sveta povečanih
za 25%.
Predsednik nadzornega sveta je upravičen
do sejnin in prejemkov kot so določeni za člane nadzornega sveta povečanih za 50%.
9. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da članoma
nadzornega sveta Veri Mihatovič in Samu
Lozeju dne 19. 12. 2005 poteče mandat. Z
veljavnostjo od 20. 12. 2005 dalje se za člana
nadzornega sveta imenujeta: Vera Mihatovič
in Aleš Okorn, oba za mandatno obdobje 4
let.
10. Poročilo o povečanju osnovnega kapitala iz odobrenega kapitala.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev Factor banke d.d. se je seznanila s poročilom
uprave o povečanju osnovnega kapitala iz
odobrenega kapitala.
Predloge sklepov pod točkami 1. do 5., 7.
in 10. predlagata v sprejem nadzorni svet in
uprava Factor banke d.d., predloge sklepov
pod točkami 6, 8 in 9 pa nadzorni svet Factor
banke d.d.
Skladno z 18. členom statuta Factor banke
se skupščine delničarjev lahko udeležijo vsi
delničarji banke, na njej pa lahko uresničujejo
svojo glasovalno pravico, če so vpisani v knjigo delničarjev Factor banke d.d. in so svojo
udeležbo prijavili upravi najkasneje tri dni pred
skupščino. Pooblaščenci, ki zastopajo posa-
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Ob-11663/05
Na podlagi določb 283. člena ZGD, v zvezi
s statutom družbe NISA, trgovina in storitve,
d.d., s sedežem Ulica Gradnikove brigade 11,
Ljubljana, uprava sklicuje
3. redno skupščino
delničarjev družbe NISA d.d.,
ki bo dne 6. 6. 2005 ob 13. uri v notarski pisarni Krainer v Radovljici, z naslednjim
dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in notarja.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine-Stanka Galića ter notarja Staneta Krainerja iz Radovljice.
2. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter podelitev razrešnice upravi ter
nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa:
A) Skupščina je seznanjena s poročilom
nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila
družbe za poslovno leto 2004.
B) Ugotovljeni bilančni dobiček za konec
leta 2004 v višini 250,285.028,11 SIT se uporabi za prenos dobička v naslednje leto.
C) Skupščina podeljuje razrešnico predsedniku uprave in nadzornemu svetu družbe
za leto 2004.
Gradivo je na razpolago pol ure pred skupščino.
Pravico do udeležbe imajo delničarji, ki v
roku 10 dni pred skupščino shranijo kupone
delnic pri predlaganem notarju.
NISA Trgovina in storitve, d.d.
predsednik uprave
Marko Ignjić
Št. 122/2005
Ob-11664/05
Na podlagi 10.5 člena statuta družbe Gozd
Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in
trgovino, d. d., Tržaška cesta 2, Ljubljana,
direktor sklicuje
8. skupščino družbe
Gozd Ljubljana, družba za proizvodnjo,
storitve in trgovino, d.d.,
ki bo dne 30. 5. 2005 ob 13. uri v poslovnih
prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
organov skupščine.
Sprejme se sklep, kot ga predlaga uprava:
– za predsedujočo na skupščini se izvoli
Branka Neffat;
– za preštevalki glasov se izvolita Karlin
Marjeta in Urbas Fani;
– seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2.a) Seznanitev delničarjev z Letnim poročilom za leto 2004 z mnenjem revizorja, ter
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pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a
členu Zakona o gospodarskih družbah;
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička.
Na predlog uprave in na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta se sprejme
naslednji sklep: celotni bilančni dobiček znaša
340,725.532,13 SIT. Del bilančnega dobička
po ZR 2004 v znesku 31,264.153,85 SIT se
razdeli za dividende in sicer iz dobička leta
2001, ostanek v višini 309,461.378,28 SIT
ostane nerazporejen kot preneseni dobiček.
V skladu z določbo 4.3 statuta družbe se 65%
dobička za razdelitev v višini 20,321.700 SIT
najprej razdeli na prednostne delnice razreda B, kar znaša 50.000 SIT bruto/delnico,
35% v višini 10,942.453,85 SIT pa se razdeli
na imetnike delnic A in B, kar znaša 22,327
SIT bruto/delnico. Dividende se izplačajo do
31. 8. 2005 delničarjem po stanju v delniški
knjigi na dan sklepanja na skupščini.
c) Podelitev razrešnice direktorju in članom
nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2004, ter jima podeljuje razrešnico
za poslovno leto 2004.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic ter sprememba statuta
družbe.
Na predlog uprave in nadzornega sveta se
sprejme naslednji sklep:
a) Zaradi optimizacije kapitalske strukture, družba zmanjšuje osnovni kapital za
43,000.000 SIT.
Družba zmanjša osnovni kapital z umikom
43.000 lastnih delnic razreda A, ki so s strani
družbe že pridobljene iz razlogov prvega odstavka 240. člena ZGD v breme rezerv za
lastne deleže. Družba zmanjšuje osnovni kapital po določilih tretjega odstavka 356. člena ZGD. Za nominalno vrednost umaknjenih
lastnih delnic v znesku 43,000.000 SIT se
zmanjša osnovni kapital družbe, hkrati se povečajo kapitalske rezerve. Osnovni kapital po
tem zmanjšanju znaša 495,000.000 SIT in je
razdeljen na 83.678 navadnih imenskih delnic
razreda A z nominalno vrednostjo 1.000 SIT
in na 411.322 prednostnih delnic razreda B z
nominalno vrednostjo 1.000 SIT.
b) Spremeni se 4.1. točka statuta družbe
tako, da po novem glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 495,000.000
SIT in je razdeljen na:
– 83.678 delnic razreda A,
– 411.322 delnic razreda B.«
Skupščina sprejme sprememba statuta
družbe in čistopis statuta družbe.
4. Imenovanje pooblaščenega revizorja za
leto 2006.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: za pooblaščenega
revizorja za leto 2006 se imenuje družba Revidicom, revizijska družba d.o.o, Grizoldova
5, Maribor.
5. Vprašanja in predlogi delničarjev.
Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov,
je na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure, v času
od dneva objave dnevnega reda do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica
v tajništvu uprave delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo
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na dan 27. 5. 2005, njihovi pooblaščenci ali
zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki
tri dni pred zasedanjem skupščine v tajništvu
uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo
udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za
glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z
izpisom iz sodnega registra.
Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.
V skladu z določbo 10.12 statuta družbe
skupščina veljavno odloča ne glede na število
prisotnih delnic posameznega razreda.
Gozd Ljubljana, d.d.
direktor
Dušan Gradišar, univ. dipl. inž. gozd.
Št. 41
Ob-11679/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta delniške družbe Tkanina,d.d.
uprava družbe sklicuje
redno letno skupščino delničarjev
Tkanina, d.d.,
ki bo v torek, dne 7. junija 2005 ob 19.30
na otroškem oddelku blagovnice Tkanina
Ljubljana, Ajdovščina 3.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles.
Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Antonija Briški, za preštevalke
glasov Valerija Budna, Erika Kokalj, Olga Mlakar.
Seji prisostvuje vabljena notarka Nada Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev z letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu
poročilu družbe za leto 2004, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev
razrešnice upravi in članom nadzornega sveta
družbe za leto 2004.
Predlog sklepa:
a) skupščina se je seznanila z letnim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta
družbe o sprejemu letnega poročila za leto
2004.
b) Skupščina se je seznanila, da je izguba iz poslovanja v letu 2004 v znesku
5,375.122,71 SIT pokrita v breme bilančnega
dobička.
c) skupščina ugotavlja, da je na dan
31. 12. 2004 višina bilančnega dobička
330,354.177,98 SIT in ostane nerazporejen.
d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2004.
3. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina imenuje za člana nadzornega sveta Kopač Markota, univ.
dipl. oec in Zala Vero za 4 letni mandat. Mandat začne teči z datumom imenovanja na
skupščini.
4. Imenovanje revizorja za leto 2005.
Predlog sklepa: za pooblaščenega revizorja za leto 2005 skupščina imenuje UHY
Constantia, d.o.o. Ljubljana.
5. Določitev višine sejnine predsednika in
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: za predsednika nadzornega sveta se določi sejnina v višini 23.000 SIT

neto, za člane nadzornega sveta pa 12.000
SIT neto. Član – strokovnjak na posameznem
področju pa 30.000 SIT neto na sejo.
Gradivo v zvezi s točkami dnevnega reda
je na vpogled vsem delničarjem na sedežu
družbe Wolfova 10/a, Ljubljana, vsak delovni
dan od 9. do 12. ure v tajništvu direktorja.
Za udeležbo na skupščini se delničar izkaže s potrdilom oziroma s pisnim pooblastilom
delničarja za zastopanje na skupščini.
Prijava udeležbe delničarja ali njegovega
pooblaščenca in dvig glasovnic bo potekala
pol ure pred pričetkom sklicane seje.
Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje istega dne ob 20. uri
na istem kraju.
Tkanina, Trgovsko podjetje, d.d.
direktor: Saša Čermelj
Ob-11680/05
Na podlagi 283. člena Zakona o gospodarskih družbah in 34. člena Statuta Dinos holding d.d. Ljubljana, Šlandrova 6, Ljubljana
uprava družbe sklicuje
8. sejo skupščine delniške družbe,
ki bo dne petek dne 3. 6. 2005 ob 13. uri
v poslovnih prostorih družbe v Ljubljani, Šlandrova 6, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine.
Za predsednika skupščine se imenuje Kecman Dušan, v veriﬁkacijsko komisijo pa Marijo
Žorž, kot predsednico, in preštevalki glasov
Moniko Golob in Simono Žnidaršič. Ugotovi se
prisotnost vabljene notarke Nade Kumar.
2. Predložitev letnega poročila družbe in
skupine povezanih oseb za leto 2004, pisnega
poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu,
sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube
in podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine povezanih oseb za leto
2004, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom
nadzornega sveta k letnemu poročilu.
b) Bilančna izguba družbe, ki na dan
31. 12. 2004 znaša 12,195.334,45 SIT, se pokriva v breme drugih rezerv iz dobička.
c) Skupščina podeli razrešnico upravi in
nadzornemu svetu družbe za poslovno leto
2004.
3. Sprememba ﬁrme in skrajšane ﬁrme ter
spremembe Statuta.
Predlog sklepa:
a) Spremeni se ﬁrma družbe tako, da se
glasi:
»Dinos, družba za pripravo sekundarnih
surovin, d.d.«
Spremeni se skrajšana ﬁrma družbe tako,
da se glasi: »Dinos d.d.«
b) Spremeni se 1. člen statuta tako, da
se glasi:
»Firma družbe je: Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d.
Skrajšana ﬁrma družbe je: Dinos d.d.
Sedež družbe je: Ljubljana. Poslovni naslov je Šlandrova ulica 6, 1000 Ljubljana.«
Črtata se 48. in 49. člen Statuta.
Na podlagi sklepa pod točko b) opravi redakcijo ter pripravi prečiščeno besedilo statuta
nadzorni svet.
4. Sprejem odstopa in imenovanje člana
nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Sprejme se odstopno izjavo člana
nadzornega sveta Silvestra Učakarja s 3. 6.
2005.
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Št.

b) Za člana nadzornega sveta se s 3. 6.
2005 za obdobje do 5. 7. 2006 imenuje Berndt
Ulrich Scholz.
5. Imenovanje revizorske hiše za poslovno
leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2005 se imenuje revizijsko družbo
Iteo Abeceda d.o.o., Ljubljana.
Predloge sklepov pod točko 1, 2, 3 in 4 sta
pripravila uprava in nadzorni svet, pod točko
5 dnevnega reda pa je pripravil predlog sklepa
nadzorni svet.
Gradivo za vsako točko dnevnega reda
skupščine je na vpogled vsem delničarjem
na sedežu družbe Dinos holding d.d. Ljubljana, Šlandrova 6, v tajništvu, vsak delovni
dan od objave do dneva skupščine med 11.
in 12. uro.
Udeležba na skupščini
Delničar se lahko udeleži skupščine ter
uresničuje glasovalno pravico na njej s pogojem, da udeležbo najavi najkasneje 3 dni pred
skupščino, pooblaščenec pa predloži pisno
pooblastilo družbi v istem roku.
Udeleženci naj se ob prihodu na skupščino
prijavijo na prijavnem mestu in sicer najmanj
eno uro pred začetkom zasedanja, kjer bodo
s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev
potrdili svojo prisotnost.
Navodilo za glasovanje
Po vseh točkah dnevnega reda je glasovanje javno. Vsaka delnica daje delničarju en
glas. Sklepi se sprejemajo z navadno večino oddanih glasov, razen za sprejem sklepa
pod točko 3. »Sprememba ﬁrme in skrajšane
ﬁrme ter spremembe Statuta«, ko se odloča
s ¾ večino na seji zastopanega osnovnega
kapitala.
Nasprotni predlogi
Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim predlaganim
sklepom pisno sporočijo upravi v roku 7 dni po
objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni
predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ta ponovno zasedala istega dne,
eno uro kasneje, v istih prostorih in enakim
dnevnim redom. V tem primeru je skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih glasov.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
odprt 60 minut pred zasedanjem.
Dinos holding d.d. Ljubljana
uprava

lavnik od 9. do 12. ure v času od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu Splošno kadrovskega sektorja na sedežu družbe pisno
prijavijo udeležbo.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino eno uro pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema
glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta eno uro pred začetkom zasedanja skupščine.
Ljubljanske mlekarne d.d.
predsednik uprave
in generalni direktor
Matjaž Vehovec, univ. dipl. inž., MBA

Ob-11687/05
Na podlagi 32. člena Statuta delniške družbe sklicuje uprava IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero, Ribčev las 51, Bohinjsko
jezero,
redno skupščino delniške družbe,
ki bo dne 15. 6. 2005 ob 17.30 na sedežu
družbe v prostorih hotela Jezero, Ribčev laz
51, Bohinjsko jezero, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: skupščina ugotovi sklepčnost in izvoli predsednika skupščine. Na
skupščini bo navzoč notar Vojko Pintar iz Kranja.
2. Poročilo o poslovanju družbe IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero v letu 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
letnim poročilom uprave družbe IRP Alpinum,
d.d., Bohinjsko jezero za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila uprave družbe za leto 2004.

Skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe.
Gradivo za sejo, skupaj z letnim poročilom
in preveritvam poročilom nadzornega sveta
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Ribčev laz 51, Bohinjsko jezero, vsak delovnik
med 9. in 11. uro, od dneva sklica skupščine
dalje.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo in svojo udeležbo prijavijo družbi
najkasneje 3 dni pred zasedanjem.
IRP Alpinum, d.d., Bohinjsko jezero
direktor mag. Iztok Noč
Ob-11712/05
Na podlagi 38. člena statuta družbe Ljubljanske mlekarne d.d., Ljubljana, Tolstojeva
63, uprava sklicuje
9. redno sejo skupščine
Ljubljanske mlekarne d.d.
Ljubljana, Tolstojeva 63, ki bo dne 1. 6.
2005 ob 10. uri v Okrogli dvorani poslovne
stavbe TR/3, Trg republike 3, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočo skupščini:
– Branka Neffat,
– veriﬁkacijska komisija v sestavi:
– Robert Ernestl – predsednik,
– Barbara Dornik – preštevalka glasov,
– Renata Miklavčič – preštevalka glasov.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka:
Nada Kumar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2004 z mnenjem revizorja in pisnega poročila
nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o
gospodarskih družbah in podelitev razrešnice
upravi in članom nadzornega sveta za leto
2004
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico upravi družbe in članom
nadzornega sveta družbe za poslovno leto
2004.
3. Plačilo članom nadzornega sveta za
opravljanje funkcije
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: člani nadzornega sveta za opravljanje funkcije prejmejo
letno plačilo v višini 7.200 EUR bruto v tolarski
protivrednosti. Predsednik nadzornega sveta
za opravljanje funkcije prejme letno plačilo v
višini 7.920 EUR bruto v tolarski protivrednosti.
Člani in predsednik nadzornega sveta prejemajo plačilo za delo v mesečnih izplačilih, do
katerih so upravičeni v višini letnega zneska,
navedenega v prejšnjem odstavku sklepa, dokler opravljajo funkcijo.
4. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:
Za pooblaščeno revizijsko družbo za leto
2005 skupščina imenuje družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska 111, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjev, vključno z besedilom letnega poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja in
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, bo na voljo
na sedežu družbe, Tolstojeva 63, v pritličju
poslovnega centra, govorilnica št. 5, vsak de-
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Ob-11718/05
Na podlagi 39. člena statuta družbe Tovarna pohištva Trbovlje, družba za proizvodnjo pohištva, d.d., Savinjska cesta 31, uprava
sklicuje
9. skupščino
Tovarne pohištva Trbovlje, d.d., Trbovlje
ki bo dne 30. 5. 2005, ob 13. uri na sedežu
družbe v Trbovljah, Savinjska cesta 31, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsednika skupščine: Kus Tomislav,
– preštevalki glasov: Vozelj Majda, Schlosser Maja.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Marjana Kolenc Rus.
2. a) Seznanitev skupščine s pisnim poročilom nadzornega sveta po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
b) Sprejem sklepov o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček za leto 2004 znaša 178.611,86 SIT in je
sestavljen iz prenešenega dobička iz prejšnjih
let v znesku 68.646,86 SIT in čistega dobička
poslovnega leta 2004 v znesku 109.965 SIT.
Bilančni dobiček je preneseni dobiček, o
katerem bo odločeno v naslednjih poslovnih
letih.
c) Podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeli razrešnico direktorju družbe in članom
nadzornega sveta družbe za leto 2004.
3. Imenovanje pooblaščene revizijske
družbe za leto 2005.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za pooblaščeno revizijsko
družbo za leto 2005 skupščina imenuje družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Parmova
53, Ljubljana.
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4. Sprejem članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: skupščina na podlagi podanih odstopnih izjav odpokliče dva
člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev in sicer Mojco Jazbinšek Volk in Petra
Puhana ter z dnem imenovanja na skupščini,
to je 30. 5. 2005, imenuje naslednja dva člana
nadzornega sveta predstavnika delničarjev:
Ksenija Jakopič in Sašo Pušnik.
Mandat imenovanih članov je 4 leta od
imenovanja.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 9. do 11. ure v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki
navadnih delnic, ki so vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo na skupščini
delničarji ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure (30 minut) pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Tovarne pohištva Trbovlje, d.d., Trbovlje
uprava
Ob-11728/05
Na osnovi 32. člena Statuta delniške družbe Kruh-pecivo, d.d. in v skladu z določbami
Zakona o gospodarskih družbah sklicuje
X. skupščino
delniške družbe Kruh-pecivo d.d.,
ki bo dne 1. 6. 2005 na sedežu družbe
Kruh–pecivo d.d., Ul. Jožice Flander 2, 2000
Maribor, z začetkom ob 12. uri, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave: ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se za
predsedujočega skupščine izvoli Igor Škrinjar
in veriﬁkacijska komisija v sestavi Brigita Šiško, predsednica, in Tinka Črnko ter Dragica
Repa kot preštevalki glasov. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
za poslovno leto 2004 z mnenjem revizorja,
pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila s stališčem do
revizijskega poročila, načina in obsega preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2004, predlog za razporeditev bilančnega
dobička ter razprava in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa št. 2.1
Višina bilančnega dobička na dan 31. 12.
2004 znaša 256,898.785,99 SIT.
a) Del bilančnega dobička v višini
37,280.280 SIT se razdeli delničarjem, ki so
vpisani v delniško knjigo na dan skupščine, v
obliki dividende.
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b) Dividenda znaša 57 SIT bruto na delnico.
c) Dividende se bodo izplačale na dan
26. 10. 2005 na transakcijske račune v nerevaloriziranem znesku.
d) Preostali del bilančnega dobička v znesku 219,618.505,99 SIT se prenese v poslovno leto 2005 kot preneseni dobiček.
Predlog sklepa št. 2.2: Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila družbe
Kruh-pecivo d.d. za poslovno leto 2004 in revidiranimi računovodskimi izkazi družbe za
poslovno leto 2004.
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. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se za revizorja za poslovno leto 2005
imenuje revizijska hiša KPMG Slovenija d.o.o.,
Železna c. 8a, 1000 Ljubljana.
4. Informacija o razrešitvi članov nadzornega sveta in imenovanju novih članov nadzornega sveta iz vrst predstavnikov delavcev.
Predlog sklepa: skupščina se seznani, da
se zaradi poteka mandata z 12. 12. 2005 razrešita funkcije iz vrst predstavnikov delavcev
naslednja člana nadzornega sveta:
– Milka Mom,
– Mirko Kupnik
in sta s 13. 12. 2005 s strani sveta delavcev, za mandatno dobo 4 leta, za predstavnika
delavcev v nadzornem svetu imenovana naslednja člana:
– Milka Mom,
– Slavko Jančar.
Udeležba na skupščini: skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci
in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in
shranjeno na sedežu družbe.
Prijava udeležbe na skupščini: pravico
udeležbe na skupščini in glasovalno pravico
lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo
udeležbo pri Valeriji Pirnat v tajništvu uprave
družbe v Mariboru, ulica Jožice Flander 2.
Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni
skupščine najmanj 15 minut pred začetkom
zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu
prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost
in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh
točkah dnevnega reda, razen prve točke, se
glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom,
pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še
z izpisom iz sodnega registra.
Nasprotni predlogi: vabljene prosimo, da
svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih
želijo, da so z njimi pravočasno seznanjeni vsi
delničarji, pisno sporočijo upravi v enem tednu
po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi.
Ponovno zasedanje: če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine eno uro za prvim sklicem
z istim dnevnim redom. V tem primeru bo
skupščina veljavno odločala ne glede višino
zastopanega osnovnega kapitala.
Gradivo: gradivo za skupščino s predlogi
sklepov, ki vključujejo letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2004, revidirane računovodske izkaze družbe, poročilo nadzornega

sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
s stališčem nadzornega sveta do revizijskega
poročila in o načinu ter obsegu preverjanja
vodenja družbe med poslovnim letom 2004,
je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
v Mariboru, ulica Jožice Flander 2, pri Igorju
Škrinjarju vsak delavnik od 9. do 12. ure, od
dneva objave sklica skupščine do vključno
dneva zasedanja skupščine.
Kruh–pecivo d.d.
Ob-11810/05
Na podlagi 7.7. točke statuta družbe Postojnska jama, turizem d.d, Jamska c. 30, Postojna, uprava družbe sklicuje
9. sejo skupščine
družbe Postojnska Jama, Turizem, d.d.,
Postojna
ki bo v sredo, 25. maja 2005, ob 10. uri v
prostoru Jamske restavracije (soba Venecijanka), Jamska cesta 30, Postojna, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– za predsedujočega skupščini: Denis Kostrevc,
– v veriﬁkacijsko komisijo: Srečko Ritonja, Marinela Veškovo.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Dravo
Ferligoj.
2. Spremembe in dopolnitve statuta družbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
sprejme spremembe in dopolnitve statuta
družbe v predloženem besedilu in čistopis
statuta družbe.
3. a) Predstavitev Letnega poročila družbe
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnega
poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega
poročila po 274.a členu Zakona o gospodarskih družbah.
Skupščina se seznani z letnim poročilom
za leto 2004 z mnenjem revizorja in pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila.
b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček družbe za leto 2004 v znesku
457,634.783,53 tolarjev ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in članom
nadzornega sveta za leto 2004.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina
podeljuje upravi družbe in nadzornemu svetu
družbe razrešnico za poslovno leto 2004.
5. Določitev standardov računovodskega
poročanja.
Uprava družbe predlaga skupščini, da
sprejme naslednji sklep: na predlog uprave
družba sestavlja v obdobju naslednjih 5 poslovnih let, šteto od 1. 1. 2006 dalje, računovodska poročila iz prvega odstavka 56. člena
ZGD, v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
6. Imenovanje članov nadzornega sveta
družbe.
Nadzorni svet družbe predlaga skupščini,
da sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme odstopne izjave članov nadzornega sveta:
mag. Srečka Kende, predsednika, ter članov
Suzane Bolčič Agostini, Klavdije Primožič in
Sandija Svetka in razrešitev učinkuje z dnem
skupščine 25. 5. 2005.
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Skupščina imenuje v nadzorni svet družbe za mandat od 25. 5. 2005 do 20. 6. 2007
Tomislava Čeha in Vesno Nahtigal.
7. Imenovanje revizorja družbe za leto
2005 v skladu s 54. člena ZGD.
Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: za revizorja družbe za
leto 2005 skupščina imenuje revizijsko družbo
KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje d.o.o., Neubergerjeva ulica
30, Ljubljana.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
delničarjem, vključno z besedilom Letnega
poročila za leto 2004 z mnenjem revizorja,
pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila in besedilom
predlaganih sprememb in dopolnitev statuta
družbe, je na vpogled v tajništvu na sedežu družbe v Postojni, Jamska cesta 30, vsak
delavnik med 9. in 12. uro od dneva objave
sklica skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu delniške družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
so na dan 22. 5. 2005 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna
prijava udeležbe na skupščini tri dni pred zasedanjem skupščine, naslovljena na sedež
družbe.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Postojnska jama, turizem, d.d.
direktor
Matjaž Berčon

no leto od 1. oktobra 2003 do 30. septembra
2004 in poročila uprave za obdobje od
1. oktobra do 31. decembra 2004.
Predlog sklepa: skupščina se seznani s
poročilom nadzornega sveta o preveritvi in
potrditvi letnega poročila za poslovno leto od
1. oktobra 2003 do 30. septembra 2004 in poročila uprave za obdobje od 1. oktobra do
31. decembra 2004.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: uprava in nadzorni svet
predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazporejen; upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno
delo v poslovnem letu 2004.
Predlogi sklepov skupščine, poročilo nadzornega sveta in letna poročila so delničarjem
na vpogled na sedežu družbe v Kranjski Gori,
Borovška cesta 103a, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delavnik od 10. do 13.
ure.
Skupščine se lahko udeležijo imetniki navadnih imenskih delnic ali njihovi pooblaščenci
oziroma zakoniti zastopniki, ki pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo sklicatelju svojo
udeležbo na skupščini tako, da njihova prijava
prispe na sedež družbe najkasneje 3 dni pred
skupščino. Pooblastilo mora biti pisno in mora
vsebovati splošne podatke (ime in priimek,
naslov, EMŠO oziroma ﬁrmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
na skupščini glasujejo z glasovnicami, ki jih
prejmejo ob vstopu v prostor, kjer bo potekala
seja skupščine, in vpisu v seznam prisotnih.
Prostor, kjer bo potekala seja skupščine, bo
odprt eno uro pred začetkom seje.
RTC Žičnice Kranjska Gora
predsednik uprave

Ob-11811/05
Uprava banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana na podlagi XIV.A. točke statuta
banke sklicuje
skupščino
Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana
ki bo v torek, 31. maja 2005, ob 12. uri, v
prostorih Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava
banke naslednji
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Boris
Bajt.
Za preštevalko glasov se imenuje Tina
Smolnikar Bremec.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Sprejemanje temeljev poslovne politike
in plana razvoja za leto 2005.
Predlog sklepa: na podlagi mnenja nadzornega sveta se sprejmejo plan razvoja in
temelji poslovne politike za leto 2005 po predlogu uprave banke.

3. Poročilo nadzornega sveta banke v zvezi z letnim poročilom banke za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana se seznani s poročilom nadzornega sveta banke v zvezi z letnim
poročilom banke za leto 2004.
4. Letno poročilo o notranjem revidiranju
banke za leto 2004.
Predlog sklepa: skupščina Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana sprejme letno poročilo notranje revizije o notranjem revidiranju
za leto 2004 z mnenjem nadzornega sveta
banke.
5. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice.
Predlog sklepa:
5.1. Bilančni dobiček banke za poslovno
leto 2004 v skupnem znesku 796,039.720,44
SIT se v celoti razporedi v druge rezerve in
predstavlja del temeljnega kapitala banke.
5.2. Skupščina Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta za leto 2004.
6. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: za revizorja za poslovno
leto 2005 se imenuje revizijska družba Deloitte
& Touche revizija d.o.o..
7. Spremembe in dopolnitve statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe
in dopolnitve statuta Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, kot so navedene v prilogi
gradiva za skupščino.
8. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je gospod
Ralf Cymanek dne 31. januarja 2005 odstopil
s funkcije člana nadzornega sveta.
Gospod Herbert Hangel se imenuje na
funkcijo člana nadzornega sveta.
9. Razno.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na
sedežu Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, od 29. 4. 2005 dalje.
Skupščine banke se imajo pravico udeležiti
delničarji banke, v korist katerih so delnice
na ime vknjižene v delniški knjigi oziroma na
računih vrednostnih papirjev, ki se vodijo pri
KDD, 10 dni pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje 3 dni pred sejo
skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini
tajništvu uprave banke. Na skupščini banke
lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec,
na podlagi pisnega pooblastila.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
uprava banke
dr. France Arhar, dr. Klaus Priverschek,
dr. Heribert Fernau, mag. Stefan Vavti
Št. 5/2005
Ob-11812/05
Na podlagi določil statuta delniške družbe
RTC Žičnice Kranjska Gora d.d., Borovška
cesta 103a, Kranjska Gora, sklicujem
skupščino delničarjev
ki bo dne 30. 5. 2005 ob 10. uri na sedežu
družbe v Kranjski Gori, Borovška cesta 103a,
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in imenovanje njenih organov.
Predlog sklepa št. 1.: za predsednika skupščine se imenuje Franc Kosi, za preštevalca
glasov pa Jana Lavtižar in Peter Klofutar.
Ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni
notar.
2. Poročilo nadzornega sveta o rezultatu
preveritve letnega poročila uprave za poslov-
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Ob-11828/05
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe Cetis-GRAF, d.d., Celje
sklicujem
13. skupščino delničarjev,
ki bo 30. maja 2005, ob 9. uri, na sedežu
družbe v Celju, Čopova 24, soba št. 608.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
2. Razporeditev bilančnega dobička za
leto 2004.
3. Spremembe statuta.
4. Izvolitev članov nadzornega sveta.
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2005.
Pod točko 1 se predlog sklepa glasi: za
predsednika skupščine se imenuje Ivan Levec, odvetnik iz Celja, za preštevalce glasov
se imenujeta Miro Zakrajšek in Bernard Gregl.
Za notarja se imenuje Srečko Gabrilo iz Žalca.
Pod točko 2 se predlog sklepa glasi: bilančni dobiček družbe za leto 2004 v višini
277,305.097,01 SIT, se nameni za izplačilo dividend. Dividende se izplačajo do 29. 7. 2005,
vsem delničarjem, ki bodo na dan izplačila
vpisani v delniško knjigo. Podeli se razrešnica
direktorju in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2004.
Pod točko 3 se predlog sklepa glasi: sprejmejo se spremembe statuta po predlogu uprave in nadzornega sveta.
Pod točko 4 se predlog sklepa glasi: skupščina delničarjev ugotavlja, da so z dnem
skupščine podali svoje odstopne izjave sle-

Stran

3216 /

Št.

43 / 29. 4. 2005

deči člani nadzornega sveta: Andrej Šušterič,
Marjan Poznič, Simona Potočnik, Srečko Gorenjak, in da skupščina na njihovo mesto izvoli
nove člane nadzornega sveta kot sledi: Uroš
Rožič za mandatno dobo 4 leta, Tone Tropenauer za mandatno dobo 4 leta, Igor Hustič za
mandatno dobo do vpisa sprememb statuta
družbe v sodni register, s katerim se bo število
članov nadzornega sveta družbe zmanjšalo
na 3 člane ter Anton Ekart za mandatno dobo
do vpisa sprememb statuta družbe v sodni
register, s katerim se bo število članov nadzornega sveta družbe zmanjšalo na 3 člane.
Pod točko 5 se predlog sklepa glasi: za
revizorja za poslovno leto 2005 se imenuje
družba EPIS d.o.o. iz Celja.
Predlagatelj sklepov pod zaporedno številko 4 in 5 je nadzorni svet, ostalih sklepov pa
direktor in nadzorni svet.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji,
v korist katerih so delnice delniške družbe na
dan 30. maja 2005 vpisane v delniško knjigo, oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Delničar ali pooblaščenec se lahko udeleži skupščine pod pogojem, da svojo
udeležbo pisno prijavi direktorju družbe najkasneje tri dni pred skupščino. Pooblaščenec
mora ob prijavi dostaviti pooblastilo, če le-to ni
shranjeno pri družbi.
Gradivo za vse točke dnevnega reda je
skupaj s predlogom sprememb statuta na
vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan
od 29. aprila 2005 do 30. maja 2005 med 8. in
10. uro v pisarni štev. 521.
Cetis-GRAF, d.d., Celje
direktor
Avgust Maček
Št. 16/05
Ob-11832/05
Na podlagi prejetega nasprotnega predloga spremembe dnevnega reda, objavlja družba Nizke gradnje d.d. gradbeno, storitveno
trgovska družba Ptuj, Puhova ulica 6, Ptuj
spremembo dnevnega reda 8. skupščine
družbe Nizke gradnje d.d. gradbeno,
storitveno trgovska družba Ptuj, Puhova
ulica 6, Ptuj
Spremeni se 4. točka dnevnega reda,
skupščine, ki bo v ponedeljek dne 16. 5. 2005
ob 12. uri, na sedežu družbe, Puhova ulica
6, Ptuj.
4. točka dnevnega reda se pravilno glasi:
Sklep o povečanju osnovnega kapitala in
izključitvi prednostne pravice delničarjev pri
novi izdaji delnic.
Predlog sklepa k 4. točki dnevnega reda:
Družba Nizke gradnje d.d. Ptuj, Puhova
ulica 6, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: Družba)
poveča dosedanji osnovni kapital, ki je sedaj
enak 90,700.000 SIT in je razdeljen na 90.700
navadnih imenskih delnic nominalne vrednosti
ene delnice 1.000 SIT na 140,700.000 SIT
z izdajo novih navadnih imenskih delnic za
stvarne vložke v skupni nominalni vrednosti
50,000.000 SIT. Nove navadne imenske delnice nominalne vrednosti 1.000 SIT ena delnica tvorijo isti razred z obstoječimi navadnimi
imenskimi delnicami. Prednostna pravica obstoječih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic na podlagi točke 4.16. veljavnega
statuta družbe, ki so predmet tega sklepa,
se izključi.
Vse novo izdane delnice vplača vnaprej
znani kupec s svojimi terjatvami do Družbe
po stanju na dan zadnje bilance stanja na dan
31. 3. 2005. Na takšen način bo nove delnice
vplačal upnik iz Priloge št. 1 k tej točki dnevnega reda, v skupnem nominalnem znesku
50,000.000 SIT.
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Ugotovi se, da spremenjeni osnovni kapital Družbe na podlagi povečanja, kot izhaja iz
tega sklepa znaša 140,700.000 SIT.
Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo prisilna poravnava v postopku, ki teče
pred Okrožnim sodiščem na Ptuju pod Opr.
št. St 6/2005 nad Družbo, pravnomočno potrjena.
Kolikor upnik ne bi v roku predložil ustrezne izjave za konverzijo vseh svojih terjatev nastalih po začetku postopka prisilne poravnave
v novo izdane delnice Družbe, oziroma podal
Družbi izjavo za konverzijo svojih terjatev v
ustreznem znesku šteje, da skupščina potrjuje
dokapitalizacijo v višini in izda nove delnice za
tisti znesek terjatev, za katere je bila pravočasno predložena ustrezna izjava in ostala
potrebna dokumentacija za konverzijo.
V skladu s sklepom o povečanju osnovnega kapitala Družbe z izdajo novih delnic se
direktor družbe pooblasti za priglasitev vpisa
vseh sprememb v sodni register, ki se nanašajo na povečanje osnovnega kapitala na
podlagi tega sklepa.
Vse ostale točke dnevnega reda ostanejo
nespremenjene.
Nizke gradnje d.d. Ptuj
uprava
Ob-11874/05
Na podlagi prvega odstavka 13. člena Statuta družbe Forstek, orodjarstvo, inženiring,
trgovina, zastopstvo, d.d., Hrastnik, Planinska
cesta 15, Dol pri Hrastniku, uprava sklicuje
12. skupščino
družbe Forstek d.d. Hrastnik, Dol pri
Hrastniku, Planinska cesta 15
ki bo v ponedeljek, dne 6. 6. 2005, ob
12.30 na sedežu družbe na Dolu pri Hrastniku, Planinska cesta 15, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih
teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
– predsedujočega skupščine,
– veriﬁkacijska komisija v sestavi predsednika in dveh preštevalcev glasov (članov).
Seji bo prisostvovala vabljena notarka.
2. Obravnava in potrditev letnega poročila
družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: sprejme in potrdi se letno poročilo družbe za leto 2004 z mnenjem revizorja
3. 1) Sprejem sklepa o delitvi bilančnega
dobička za leto 2004.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: bilančni dobiček poslovnega leta
2004 v višini 94,046.514,81 SIT je preneseni
dobiček, o katerem bo odločeno v naslednjih
poslovnih letih.
2) Podelitev razrešnice upravi družbe za
leto 2004.
Uprava predlaga skupščini, da sprejme
naslednji sklep: skupščina podeli razrešnico
članom uprave družbe za leto 2004.
4. Imenovanje članov uprave
Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina zaradi izteka mandata
članov uprave in sicer Aleksandra Mervar in
Janje Gianini, imenuje z dnem 22. 8. 2005
naslednja člana uprave:
– Janja Gianini, roj. 25. 4. 1959, stanujoča
v Hrastniku, Log 15,
– Aleksander Mervar, roj.15. 7. 1962, stanujoč na Izlakah, Gladež 19.
Mandat imenovanih članov uprave je 5 let
od imenovanja.

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
bo na voljo v tajništvu na sedežu družbe vsak
delavnik od 11. do 13. ure v času od dneva
objave sklica skupščine z dnevnim redom do
vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah
dnevnega reda.
Skupščine se lahko udeležijo vsi imetniki
navadnih delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo na skupščini
delničarji ali njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki najmanj tri dni pred zasedanjem skupščine upravi delniške družbe pisno prijavijo
svojo udeležbo.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se
izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim
pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra.
Sejna dvorana bo odprta 30 minut pred
začetkom zasedanja skupščine.
Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure (30 minut) pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini.
Forstek d.d. Hrastnik
uprava družbe
Ob-11980/05
Na podlagi 17. člena statuta delniške družbe Komunalna operativa d.d., Povšetova 8,
Ljubljana, uprava družbe sklicuje
11. skupščino delničarjev
Komunalna operativa d.d., Povšetova 8,
Ljubljana,
ki bo v torek, 31. 5. 2005, ob 15. uri, v prostorih družbe Povšetova 8, Ljubljana.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar
Miro Košak.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: na predlog uprave se izvolijo delovna telesa skupščine.
2. Seznanitev skupščine s poslovnim poročilom uprave za leto 2004 in poročilom nadzornega sveta o sprejemu letnega in revizijskega poročila, pokrivanje izgube tekočega
leta in podelitev razrešnice.
Predlogi sklepov: skupščina se seznani
s poslovnim poročilom za leto 2004, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poslovnega
poročila.
Na predlog uprave in pozitivnem mnenju
nadzornega sveta, se bo izguba za leto 2004,
pokrila v skladu s 60. členom Zakona o gospodarskih družbah, iz prenesenega čistega
dobička 22,678.256,66 SIT, iz kapitalskih rezerv 97,025.925,71 SIT, iz zakonskih rezerv
20,338.905,94 SIT in iz drugih rezerv iz dobička 37,536.804,06 SIT. Bilančna nepokrita
izguba za leto 2004, znaša 144,446.897,64
SIT in se bo pokrila iz rezerv iz bilance stanja
v okviru postopka prisilne poravnave.
Skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za
poslovno leto 2004.
3. Imenovanje prokurista družbe.
Predlog sklepa: na predlog uprave, se za
pooblaščenega prokurista imenuje: Ljudmila Atanasovski, Medno 32 e, 1210 Ljubljana-Šentvid.
4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2005.
Predlog sklepa: na predlog uprave in pozitivnega mnenja nadzornega sveta, se za
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pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2005,
imenuje Revizijski center d.o.o., Cesta 9. avgusta 78 a, 1410 Zagorje.
5. Sprememba osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
5.1) v okviru postopka prisilne poravnave in na podlagi 49. c člena ZPPSL družba
poenostavljeno sočasno zmanjša in sočasno
poveča osnovni kapital:
1. Osnovni kapital družbe pred zmanjšanjem znaša 81,882.000 SIT. Osnovni kapital
družbe se zmanjša zaradi ﬁnančne reorganizacije v postopku prisilne poravnave in zaradi
predlaganih metod sanacije v načrtu ﬁnančne
reorganizacije za znesek 74,512.000 SIT.
2. Povečanje osnovnega kapitala družbe
znaša 140,016.000 SIT.
3. Osnovni kapital družbe po povečanju
znaša 147,386.000 SIT.
4. Nominalni znesek, na katerega se glasi
posamezna delnica je 2.000 SIT. Število delnic, ki se izdajo zaradi povečanja osnovnega
kapitala znaša 70.008.
5. Dosedanji delničarji družbe se odpovedo prednostni pravici vplačila novih delnic.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe
bo izvedeno s prenosom stvarnih vložkov
(terjatev do dolžnika) naslednjih upnikov-delničarjev:
KPL d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana
prenaša svojo terjatev v višini 27,936.0000
SIT v osnovni kapital družbe, za kar prevzema delež v absolutnem znesku 27.936.000,00
SIT in s tem pridobi 18,9543% lastništva v
osnovnem kapitalu;
Siteep Tegrad&Pap d.d., Pivovarniška 6,
1000 Ljubljana, prenaša svojo terjatev v višini 17,670.000 SIT v osnovni kapital družbe,
za kar prevzema delež v absolutnem znesku
17,670.000 SIT in s tem pridobi 11,9889%
lastništva v osnovnem kapitalu;
Regeneracija d.o.o., Kamniška 47,
1217 Vodice, prenaša svojo terjatev v višini 56,338.000 SIT v osnovni kapital družbe,
za kar prevzema delež v absolutnem znesku
56,338.000 SIT in s tem pridobi 38,2248%
lastništva v osnovnem kapitalu;
CMC Ekocon, d.o.o., IOC Zapolje – Logatec, 1370 Logatec, prenaša svojo terjatev v
višini 33,480.000 SIT v osnovni kapital družbe,
za kar prevzema delež v absolutnem znesku
33,480.000 SIT in s tem pridobi 22,7159%
lastništva v osnovnem kapitalu;
Gramat Gril d.o.o., Rožna dolina 9, 1290
Grosuplje, prenaša svojo terjatev v višini
18.000 SIT v osnovni kapital družbe, za kar
prevzema delež v absolutnem znesku 18.000
SIT in s tem pridobi 0,0122% lastništva v
osnovnem kapitalu;
Lambda Group d.o.o., Volčji potok 39 b,
1235 Radomlje, prenaša svojo terjatev v višini 910.000 SIT v osnovni kapital družbe,
za kar prevzema delež v absolutnem znesku
910.000 SIT in s tem pridobi 0,6174% lastništva v osnovnem kapitalu;
Dodo's d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana, prenaša svojo terjatev v višini 3,074.000
SIT v osnovni kapital družbe, za kar prevzema
delež v absolutnem znesku 3,074.000 SIT in
s tem pridobi 2,0857% lastništva v osnovnem
kapitalu;
Notarska pisarna Boris Lepša, Slovenska
cesta 55 c, 1000 Ljubljana, prenaša svojo
terjatev v višini 84.000 SIT v osnovni kapital
družbe, za kar prevzema delež v absolutnem
znesku 85.000 SIT in s tem pridobi 0,0571%
lastništva v osnovnem kapitalu;
Prit d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, Cesta dveh cesarjev 176,

Kmetijska zadruga Dobrunje z.o.o., Cesta
II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje
za prenos svoje terjatve v višini 68.000 SIT v
osnovni kapital družbe prevzema 34 delnic
družbe;
Popravila tehtnic Karer Tone s.p., V Murglah 261, 1000 Ljubljana, za prenos svoje
terjatve v višini 112.000 SIT v osnovni kapital
družbe prevzema 56 delnic družbe;
PMA, Preiskave, meritve, analize in inženiring, d.o.o., Povšetova 10, 1000 Ljubljana,
za prenos svoje terjatve v višini 156.000 SIT
v osnovni kapital družbe prevzema 78 delnic
družbe;
– preostanek lastništva v osnovnem kapitalu ostane tudi dosedanjim in bodočim lastnikom deleža ostali (vpisani v sodni register
oziroma v delniško knjigo) v nominalnem znesku 7,370.000 SIT ki obdržijo skupaj 3.685
delnic, ostale delnice v višini 37.256 komadov
se umaknejo.
8. Sklep je sprejet pod odložnim pogojem,
da bo predlagana prisilna poravnava pravnomočno potrjena.
6. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
6.1 Spremeni se statut družbe v točki višina osnovnega kapitala; pred spremembo
znaša osnovni kapital družbe 81,882.000 SIT,
po poenostavljenem zmanjšanju osnovnega
kapitala znaša le-ta 7,370.000 SIT; po sočasnem povečanju pa znaša osnovni kapital
družbe 147,386.000 SIT, ki je razdeljen na
73.693 delnic v nominalni vrednosti 2.000 SIT
za eno delnico.
7. Razrešitev dosedanjih ćlanov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
7.1 na podlagi sporazuma se razrešijo vsi
dosedanji člani nadzornega sveta:
– Peter Vučko,
– Janez Kraševec,
– Alojzij Zajec,
– Anton Jereb,
– Matjaž Korpar.
8. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Na predlog uprave in soglasju nadzornega
sveta, skupščina potrdi predlagane člane novega nadzornega sveta:
Jože Bergant, predstavnik delničarjev kapitala,
Zvone Zupan, predstavnik delničarjev kapitala,
Janez Kraševec, predstavnik delničarjev
delavcev.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Povšetova
8 vsak delavni dan med 8. in 10. uro od dneva
sklica do dneva zasedanja skupščine.
Morebitne nasprotne predloge z obrazložitvijo lahko delničarji sporočijo upravi družbe
v sedmih dneh po objavi sklica.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini,
imajo le delničarji, vpisani v KDD na dan 20. 5.
2005, njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
pogojem, da najmanj tri dni pred skupščino
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblaščenci
morajo v istem roku vložiti vsa pooblastila.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu. Pri vseh točkah dnevnega
reda je glasovanje javno.
Če skupščina ob razpisani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 16.
uri v istem prostoru. Na ponovnem zasedanju
bo skupščina veljavno odločala ne glede na
višino zastopanega osnovnega kapitala.
Komunalna operativa d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Samo Sonnenwald

1000 Ljubljana, prenaša svojo terjatev v višini
96.000 SIT v osnovni kapital družbe, za kar
prevzema delež v absolutnem znesku 96.000
SIT in s tem pridobi 0,0651% lastništva v
osnovnem kapitalu;
MF Center d.o.o., IOC Trzin, Blatnica 8,
1236 Trzin, prenaša svojo terjatev v višini
74.000 SIT v osnovni kapital družbe, za kar
prevzema delež v absolutnem znesku 74.000
SIT in s tem pridobi 0,0502% lastništva v
osnovnem kapitalu;
Kmetijska zadruga Dobrunje z.o.o., Cesta
II. grupe odredov 43, 1261 Ljubljana Dobrunje, prenaša svojo terjatev v višini 68.000 SIT
v osnovni kapital družbe, za kar prevzema
delež v absolutnem znesku 68.000,00 SIT in
s tem pridobi 0,0461% lastništva v osnovnem
kapitalu;
Popravila tehtnic Karer Tone s.p., prenaša
svojo terjatev v višini 112.000 SIT v osnovni
kapital družbe, za kar prevzema delež v absolutnem znesku 112.000 SIT in s tem pridobi
0,0760% lastništva v osnovnem kapitalu;
PMA, Preiskave, meritve, analize in inženiring, d.o.o., prenaša svojo terjatev v višini 156.000 SIT v osnovni kapital družbe,
za kar prevzema delež v absolutnem znesku
156.000 SIT in s tem pridobi 0,1058% lastništva v osnovnem kapitalu;
– preostanek lastništva v osnovnem kapitalu ostane tudi dosedanjim in bodočim lastnikom deleža ostali (vpisani v sodni register oziroma v delniško knjigo) v nominalnem znesku
7,370.000 SIT in v relativnem delu 5,0005%.
7. posameznemu upniku iz prejšnje točke
se zagotovi naslednji skupni nominalni znesek delnic:
KPL d.d., Tbilisijska 61, 1000 Ljubljana za
prenos svoje terjatve v višini 27,936.000 SIT
v osnovni kapital družbe prevzema 13.968
delnic družbe Komunalna operativa d.d. (v
nadaljevanju: družbe);
Siteep Tegrad&Pap d.d, Pivovarniška 6,
1000 Ljubljana, za prenos svoje terjatve v višini 17,670.000 SIT v osnovni kapital družbe
prevzema 8.835 delnic družbe;
Regeneracija d.o.o., Kamniška 47, 1217
Vodice, za prenos svoje terjatve v višini
56,338.000 SIT v osnovni kapital družbe prevzema 28.169 delnic družbe;
CMC Ekocon d.o.o., IOC Zapolje – Logatec, 1370 Logatec, za prenos svoje terjatve v
višini 33,480.000 SIT v osnovni kapital družbe
prevzema 16.740 delnic družbe;
Gramat Gril d.o.o., Rožna dolina 9, 1290
Grosuplje, za prenos svoje terjatve v višini
18.000 SIT v osnovni kapital družbe prevzema
9 delnic družbe;
Lambda Group d.o.o., Volčji potok 39 b,
1235 Radomlje za prenos svoje terjatve v višini 910.000 SIT v osnovni kapital družbe prevzema 455 delnic družbe;
Dodo's d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana, za prenos svoje terjatve v višini 3,074.000
SIT v osnovni kapital družbe prevzema 1.537
delnic družbe;
Notarska pisarna Boris Lepša, Slovenska
cesta 55 c, 1000 Ljubljana za prenos svoje
terjatve v višini 84.000 SIT v osnovni kapital
družbe prevzema 42 delnic družbe;
PRIT d.o.o., Podjetje za proizvodnjo, trgovino in inženiring, Cesta dveh cesarjev 176,
1000 Ljubljana, za prenos svoje terjatve v
višini 96.000 SIT v osnovni kapital družbe prevzema 48 delnic družbe;
MF center d.o.o., IOC Trzin, Blatnica 8,
1236 Trzin za prenos svoje terjatve v višini
74.000 SIT v osnovni kapital družbe prevzema
37 delnic družbe;
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Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 45/2004
Os-11590/05
To sodišče v Celju objavlja v stečajni zadevi pod opr. št. St 45/2004 sklep z dne 19. 4.
2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: "Migrad", Šumiga Mirko s.p., Zabukovica 85/e,
Griže – v stečaju (matična številka: 5230813,
ID št. za DDV: SI14497743), se zaključi v
skladu z določili 99/II člena ZPPSL, saj ni premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: "Migrad", Šumiga
Mirko s.p., Zabukovica 85/e, Griže – v stečaju
(matična številka: 5230813, ID št. za DDV:
SI14497743), iz pristojnega registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2005
St 6/99
Os-11593/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 6/99 sklep z dne 19. 4. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: SPIK,
Družbeno podjetje, servis, prevozništvo,
inženiring in kooperacija Šentjur p.o.,
Cesta Leona Dobrotinška št. 3, Šentjur – v
stečaju (matična številka: 5150396, ID št. za
DDV: SI80304974), se zaključi v skladu z določili 169/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: SPIK, Družbeno
podjetje, servis, prevozništvo, inženiring in
kooperacija Šentjur p.o., Cesta Leona Dobrotinška št. 3, Šentjur – v stečaju (matična številka: 5150396, ID št. za DDV: SI80304974),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 4. 2005
St 133/2004
Os-11595/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 133/2004 sklep z dne 18. 4. 2005:
I. Okrožno sodišče v Celju je dne 15. 11.
2004 ob 9. uri prejelo priporočeno po pošti
predlog za začetek stečajnega postopka nad
dolžnikom: Viri, Podjetje za ﬁnančne, tehnične, poslovne storitve in trgovino d.o.o.,
Mestni trg 7, Slovenske Konjice, ki ga zastopa pooblaščena odvetniška pisarna Pungartnik – Gregorovič o.p. – d.n.o., Cesta Valentina Orožna 8, Šentjur, z dne 12. 11. 2004
in je dne 18. 4. 2005 ob 9.30 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: VIRI, Podjetje za
ﬁnančne, tehnične, poslovne storitve in trgovino d.o.o., Mestni trg 7, Slovenske Konjice
(matična številka: 5336953, ID št. za DDV:
SI93770715).
Odslej se ﬁrma glasi: VIRI, Podjetje za
ﬁnančne, tehnične, poslovne storitve in trgovino d.o.o., Mestni trg 7, Slovenske Konjice
(matična številka: 5336953, ID št. za DDV:
SI93770715) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
štev. delovnega dovoljenja: L4/2004.
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III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navedeta sodišče,
pred katerim teče postopek, in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev, in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-01330405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. septembra 2005 ob 13.00 uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2005
St 40/2004
Os-11597/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 40/2004 sklep z dne 18. 4. 2005:
I. Okrožno sodišče v Celju je dne 11. 5.
2004 ob 15.22 prejelo neposredno predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
STP-BOŽIČ, Servisno in trgovsko podjetje
d.o.o., Mariborska 112, Celje, ki ga zastopa
pooblaščenec Matija Rožič, odvetnik iz Celja,
z dne 11. 5. 2004 in je dne 18. 4. 2005 ob 10.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
STP-BOŽIČ, Servisno in trgovsko podjetje
d.o.o., Mariborska 112, Celje (matična številka: 5834554, ID št. za DDV: SI81198710).
Odslej se ﬁrma glasi: STP-BOŽIČ, Servisno in trgovsko podjetje d.o.o., Mariborska
112, Celje (matična številka: 5834554, ID št.
za DDV: SI81198710) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se

nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00400405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. septembra 2005 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
se nabije na oglasno desko dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2005
St 67/2004
Os-11600/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 67/2004 sklep z dne 18. 4. 2005:
I. To sodišče je dne 7. 7. 2004 ob 9.48 prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Kapljica L, Trgovina in storitve d.o.o., Efenkova 36, Velenje,
z dne 7. 7. 2004 in je dne 18. 4. 2005 ob 10.30
začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Kapljica L, Trgovina in storitve d.o.o., Efenkova 36,
Velenje (matična številka: 5827574, ID št. za
DDV: SI51246732).
Odslej se ﬁrma glasi: Kapljica L, Trgovina in storitve d.o.o., Efenkova 36, Velenje
(matična številka: 5827574, ID št. za DDV:
SI51246732) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. delovnega dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča, ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjate
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00670405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. septembra 2005 ob 13.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2005
St 137/2004
Os-11602/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 137/2004 sklep z dne 18. 4. 2005:
I. To sodišče je dne 16. 11. 2004 ob 14.20
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom Avtoprevozništvo – kovinostrugarstvo Verzelak Matjaž
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s.p., Gotovlje 48, Žalec z dne 16. 11. 2004 in
je dne 18. 4. 2005 ob 8.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Avtoprevozništvo – kovinostrugarstvo Verzelak Matjaž s.p., Gotovlje
48, Žalec (matična številka: 5486592, ID št. za
DDV: Sl26537435).
Odslej se ﬁrma glasi: Avtoprevozništvo –
kovinostrugarstvo Verzelak Matjaž, s.p., Gotovlje 48, Žalec (matična številka: 5486592, ID
št. za DDV: Sl26537435) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka v pristojni register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navedeta sodišče,
pred katerim teče postopek, in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev, in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun 01100-1000339014
(sklic na št. 11 42153-7110006-01370405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. septembra 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2005

št. 11 42153-7110006-00170505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. septembra 2005 ob 9.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2005

St 174/2004
Os-11605/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 174/2004 sklep z dne 18. 4. 2005:
I. To sodišče je dne 30. 12. 2004 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog za
začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
RR-Consulting, Radovan Ribič s.p., Ul. Toneta Melive 26, Slovenske Konjice, z dne
15. 12. 2004 in je dne 18. 4. 2005 ob 11.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
RR-Consulting, Radovan Ribič s.p., Ul. Toneta
Melive 26, Slovenske Konjice, (matična številka: 1521004, ID št. za DDV; Sl63972387).
Odslej se ﬁrma glasi: RR-Consulting, Radovan Ribič s.p., Ul. Toneta Melive 26, Slovenske Konjice, (matična številka: 1521004, ID št.
za DDV: Sl63972387) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št. delovnega dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objave začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis začetka stečajnega postopka v pristojni register
samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečaj-

nega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika.
Za terjatve, v katerih je pravdni postopek v
teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim
teče postopek in označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova
terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi del
premoženja (predmet), na katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014, (sklic na
št. 11 42153-7110006-01740405).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. septembra 2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2005
St 17/2005
Os-11606/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 17/2005 sklep z dne 18. 4. 2005:
I. To sodišče je dne 23. 2. 2005 ob 15.59
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Univerzal,
Instalacije, kovinarstvo, trgovina d.o.o.,
Dobriša vas 44, Petrovče, ki ga zastopa pooblaščenka mag. Marija Karlovšek, odvetnica iz Celja, z dne 23. 2. 2005 in je dne 18.
4. 2005 ob 11.30 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Univerzal, Instalacije, kovinarstvo, trgovina d.o.o., Boriša vas 44, Petrovče
(matična številka: 5343330, ID št. za DDV:
Sl89258339).
Odslej se ﬁrma glasi: Univerzal, Instalacije,
kovinarstvo, trgovina d.o.o., Dobriša vas 44,
Petrovče (matična številka: 5343330, ID št. za
DDV: Sl89258339) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Tomaž Kos s.p., Podvin 34/h, Polzela, št. dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014, (sklic na
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St 11/2005
Os-11607/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 11/2005 sklep z dne 18. 4. 2005:
I. To sodišče je dne 4. 3. 2005 ob 8. uri prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Trgovina na debelo v tranzitu, Oprešnik Martina
s.p., Planina 38, Planina pri Sevnici, z dne
3. 2. 2005 in je dne 18. 4. 2005 ob 12.30 začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Trgovina
na debelo v tranzitu, Oprešnik Martina s.p.,
Planina 38, Planina pri Sevnici (matična številka: 5433202, ID št. za DDV: Sl69269734).
Odslej se ﬁrma glasi: Trgovina na debelo v tranzitu, Oprešnik Martina s.p., Planina
38, Planina pri Sevnici (matična številka:
53433202, ID št. za DDV: Sl69269734) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014, (sklic na
št. 11 42153-7110006-00110505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. septembra 2005 ob 10. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2005
St 14/2005
Os-11609/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 14/2005 sklep z dne 18. 4. 2005:
I. To sodišče je dne 18. 2. 2005 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Prima Inženiring, Storitveno podjetje d.o.o.,
Prušnikova ulica 4, Vojnik, ki ga zastopa
pooblaščena odvetniška družba Đuragić-Sotlar o.p.-d.n.o., Tavčarjeva 10, Ljubljana, z
dne 17. 2. 2005 in je dne 18. 4. 2005 ob 12.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
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Prima Inženiring, Storitveno podjetje d.o.o.,
Prušnikova ulica 4, Vojnik (matična številka:
1765698, ID št. za DDV: Sl73907472).
Odslej se ﬁrma glasi: Prima Inženiring,
Storitveno podjetje d.o.o., Prušnikova ulica 4,
Vojnik (matična številka: 1765698, ID št. za
DDV: Sl73907472) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče, št.
dovoljenja: L7/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00140505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
9. septembra 2005 ob 8.30 v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2005
St 16/2005
Os-11611/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 16/2005 sklep z dne 18. 4. 2005:
I. To sodišče je dne 23. 2. 2005 ob 12.40
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: SG Gojznik, Embalaža, oprema in trgovina, Gojznik Stanko s.p., Gotovlje 137a, Žalec, z
dne 23. 2. 2005 in je dne 18. 4. 2005 ob
9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: SG Gojznik, Embalaža, oprema in trgovina, Gojznik Stanko s.p., Gotovlje 137a,
Žalec (matična številka: 5654260, ID št. za
DDV: Sl88490084).
Odslej se ﬁrma glasi: SG Gojznik, Embalaža, oprema in trgovina, Gojznik Stanko
s.p., Gotovlje 137a, Žalec (matična številka:
5654260, ID št. za DDV: Sl88490084) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudi Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register
pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Vlogo morajo poslati v dveh izvodih,
skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene
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terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega
računa upnika. Za terjatve, v katerih je pravdni
postopek v teku, se v prijavi navede sodišče,
pred katerim teče postopek in označba spisa.
Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del
dolžnikovega premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega
njihova terjatev ne bo krita z ločitveno pravico.
Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske
protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-1000339014 (sklic na št.
11 42153-7110006-00160505).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. septembra 2005 ob 9. uri v sobi št. 106/I
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Celju
dne 18. 4. 2005
St 28/2002
Os-11612/05
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžniku Hidro Koper d.o.o., v stečaju,
Obrtniška ulica 15, Koper, s sklepom, z dne
19. 4. 2005 razrešilo stečajno upraviteljico
mag. Majdo Šantl, Peričeva 35, Ljubljana, ter
z istim sklepom za stečajnega upravitelja postavilo Braneta Goršeta, Cesta v Gorice 8,
Ljubljana.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 4. 2005
St 46/2004
Os-11613/05
Likvidacijski postopek nad dolžnikom
CIUS, center za izobraževanje, usposabljanje in svetovanje, Škofja Loka, Partizanska
1, Škofja Loka, se začne in se takoj zaključi.
Morebitno premoženje likvidacijskega
dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v roku
15 dni od objave tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2005
St 10/2005
Os-11614/05
1. To sodišče je s sklepom opr. št. St
10/2005 z dne 18. 4. 2005 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Alpetour, turistično hotelsko podjetje d.o.o., Škofja Loka,
Kapucinski trg 9, matična št. 5274389, šifra
dejavnosti 55.100.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič, dovoljenje št.
L2/2003 z dne 1. 4. 2003.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku stečajnega postopka na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
roku 2 mesecev od dneva objave tega oklica
o začetku stečajnega postopka. Vlogi je treba
priložiti potrdilo o plačani sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2% tolarske vrednosti od
skupne vsote prijavljenih terjatev posameznega upnika, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT, na račun št. 01100-1000339014,
sklic na št. 11-42170-7110006-55401005, za
pravne osebe in račun št. 01100-1000338529,
sklic na št. 11-42170-7110006-55401005, za
ﬁzične osebe in zasebnike.
4. Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 2. 9. 2005 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega sodišča.

5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2005
St 54/2004
Os-11615/05
Stečajni postopek nad dolžnikom Ustanova fundacija Objem dobrote, Cesta Maršala
Tita 41, Jesenice, matična številka 1671596,
šifra dejavnosti 85.323, se začne in takoj zaključi.
Morebitno premoženje dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom petega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Upniki se lahko zoper sklep pritožijo v roku
15 dni od objave tega oklica.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 18. 4. 2005
St 314/2004
Os-11616/05
To sodišče je s sklepom z dne 22. 3. 2005
pod opr. št. St 314/2004 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Sport Extreme, trgovina športne opreme in konfekcije
d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana, matična številka 5462703, šifra dejavnosti 52.420.
Upnike, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko sodišča, pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino
v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (22. 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
odvetnik Uroš Ilić, Dunajska 56, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– ITU d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana,
– ITU Sport fashion d.o.o., Brnčičeva 13,
Ljubljana,
– Banka Celje d.d., Trdinova 4, Ljubljana,
– BTC d.d., Šmartinska 152, Ljubljana,
– Natalija Pisek, Prešernova 23, Rogaška
Slatina.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 22. 3. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
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St 241/2004
Os-11617/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
241/2004 dne 18. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Monetas Finančni inženiring d.o.o., Ljubljanska 102, Domžale,
in ga takoj zaključilo, ker ni stečajne mase.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris
dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2005
St 262/2004
Os-11618/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Gomboc d.o.o. Ljubljana, Slovenska c. 55, za dne 24. 5. 2005 ob 10.30, v
prostorih tukajšnjega sodišča na Slovenski c.
41, v sejni sobi v 9. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije ogledajo v stečajni pisarni tukajšnjega sodišča na Tavčarjevi 9, v sobi 312 in
313, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo
in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
St 65/2005
Os-11619/05
To sodišče je s sklepom St 65/2005 z dne
19. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Bacardi, Podjetje za trgovino,
transport, turizem in kmetijsko proizvodnjo, d.o.o., Ljubljana, Prištinska 18, matična
številka 5619866, šifra dejavnosti 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Marko Drobež 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 20. 9. 2005 ob 10.30, v prostorih tukajšnjega sodišča na Slovenski 41 v sejni sobi v
9. nadstropju.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 19. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2005
St 243/2004
Os-11620/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
243/2004 z dne 18. 4. 2005 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom SPC Avtokam, trgovsko in storitveno podjetje d.o.o., Naselje Aleša Kaple b.š., Hrastnik – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2005
St 281/2004
Os-11621/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad

dolžnikom VE-TO d.o.o., Ljubljana, za dne
23. 5. 2005 ob 13. uri v prostorih tukajšnjega
sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna
soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije 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 19. 4. 2005
St 311/2004
Os-11622/05
To sodišče je s sklepom St 311/2004 dne
18. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Uniart, družba za investicijski in
ﬁnančni inženiring, d.o.o., Ljubljana, Koblarjeva ulica 34, matična številka 5621682,
šifra dejavnosti 74.140.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Andrej Kozelj, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave
je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane
z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 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 20. 9. 2005 ob 10.15 v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje,
sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2005
St 293/2004
Os-11623/05
To sodišče je s sklepom St 293/2004 dne
18. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Kabelnet export-import, d.o.o., Ljubljana, Kebetova 1, Ljubljana, matična številka 5521840, šifra dejavnosti 12.035.
Za stečajno upraviteljico se imenuje mag.
Suzana Gale Robežnik, odvetnica 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 navječ 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 20. 9. 2005 ob 10. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje,
sejna soba.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 18. 4.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2005
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St 222/2004
Os-11624/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St
222/2004 z dne 14. 3. 2005 potrdilo sklenjeno
prisilno poravnavo med dolžnikom Elitbau,
Zaključna dela v gradbeništvu in ﬁnanciranje d.o.o., Trpinčeva ulica 39, Ljubljana
in njegovimi upniki.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v 6.
koloni tabele »seznam prijavljenih terjatev in
glasovalne pravice v prisilni poravnavi« pod
postavko »priznana terjatev«, ki jih je dolžnik
dolžan izplačati v višini in v roku določenem v
4. točki sklepa.
Ugotovi se, da se je dolžnik s prisilno poravnavo zavezal:
a) Upnikom razreda 1 plačati njihovo terjatev v višini 20% v roku enega leta od pravnomočnosti tega sklepa;
b) upnikom razreda 2 (terjatve iz naslova
davkov in prispevkov) izplačati njihove terjatve, zmanjšane za odpisane zakonskem zamudne obresti do začetka postopka prisilne
poravnave (22. 10. 2004) na način in roku,
določenem v točki a).
Sestavni del sklepa sta tabeli »seznam prijavljenih terjatev in glasovalne pravice v prisilni
poravnavi«, ki vsebuje seznam upnikov, ki so
prijavili terjatve z navedbo višine prijavljenih
terjatev, priznanih terjatev, faktorjem glasovalne pravice in glasovalnih deležev ter tabela »seznam prijavljenih terjatev in zneski za
poplačilo«, ki vsebuje razvrstitev prijavljenih
terjatev z navedbo ugotovljenih in zmanjšanih
zneskov terjatev.
Terjatev upnika Kalcer d.o.o. Trzin, nastala po začetku postopka prisilne poravnave, v
višini 5,000.000 SIT, se bo v skladu s sklenjeno prisilno poravnavo poplačala s konverzijo terjatve v lastniški delež dolžnika. Dolžnik
je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega
kapitala v sodni register na podlagi sklepa o
povečanju osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vložki, v roku 30 dni od sklenitve te prisilne poravnave.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
14. 3. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 11. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 18. 4. 2005
St 34/2005
Os-11625/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
34/2005 dne 20. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kovinotehna Les, lesna družba d.o.o., Partizanska
100, Oplotnica.
Šifra dejavnosti: 20.300, matična številka:
5515556.
Odslej ﬁrma glasi Kovinotehna Les, lesna
družba d.o.o., Partizanska 100, Oplotnica – v
stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Aleksandra Kaučič-Klajnšek, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane
z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 16. 9.
2005 ob 10. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 20. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 20. 4. 2005
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I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 26/2005, dne 19. 4. 2005, začelo stečajni postopek
nad stečajnim dolžnikom Restavracije Evergreen d.o.o. Pesnica pri Mariboru.
Odslej ﬁrma glasi Restavracije Evergreen
d.o.o. Pesnica pri Mariboru – v stečaju, Sp.
Dobrenje 41/c, Pesnica pri Mariboru.
II. Za stečajno upraviteljico se določi Dragica Razboršek, Ul. Mihe Zidanška 17, 2341
Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano
sodno takso, ki znaša 2% tolarske vrednosti
prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 1. 9. 2005, ob 9. uri, v sobi 220/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 4. 2005
St 186/2004

Os-11627/05

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 186/2004 z dne 18. 4. 2005, začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Malajner
Pavel s.p., Gostilna Malajner, Hoče.
Odslej ﬁrma glasi Malajner Pavel s.p.,
Gostilna Malajner, Hoče – v stečaju, Miklavška cesta 43, Hoče.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Štefan Rola, Zg. Korena 9, 2242 Zgornja
Korena.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano
sodno takso, ki znaša 2% tolarske vrednosti
prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 21. 7. 2005, ob 11. uri, v sobi 220 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 18. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2005
St 121/2004

Os-11628/05

I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 121/2004 z dne 18. 4. 2005, začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Valuta
d.o.o., Maribor.
Odslej ﬁrma glasi Valuta d.o.o., Maribor – v
stečaju, Ljubljanska 42, Maribor.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Irena Lesjak, Heroja Vojka 39, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z
ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano
sodno takso, ki znaša 2% tolarske vrednosti
prijavljene terjatve, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2000 točk (38.000 SIT).
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
V. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 21. 7. 2005, ob 9. uri, v sobi 220 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 18. 4. 2005.
VII. Ker stečajni dolžnik nima nobenega
premoženja, naj upniki za vložitev morebitne odškodninske tožbe po določilih Zakona o
ﬁnančnem poslovanju podjetij, v dvo-mesečnem roku za prijavo terjatev založijo predujem
za stroške v znesku 1,000.000 SIT, na račun
tukajšnjega sodišča, št. 01100-6950421931 ali
pa takšno tožbo vložijo sami.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2005
St 118/2004
Os-11629/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Draganič Vesna s.p., Dejavnost frizerskih salonov, Taborska ul. 2, Maribor,
se v skladu s 99/I členom ZPPSL začne in
takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 4. 2005
St 139/2004
Os-11630/05
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom IZO-TOP, Družba za inženiring, gradbeništvo, storitve in trgovino d.o.o., Valvazorjeva 38, Maribor, se v skladu s 99/I
členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 4. 2005
St 131/2004
Os-11631/05
1. Stečajni postopek nad stečajno dolžnico
Petro Šarič s.p., Bar Lovski dom, Brestrniški Vrh 68, Kamnica, matična številka:
1508083, šifra dejavnosti 55.401, davčna številka: 12458627 se v skladu s 99/I členom
ZPPSL začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča
niti za stroške tega postopka.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
3. Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 18. 4. 2005
St 12/2005
Os-11632/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/2005, z dne 19. 4. 2005, začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Posrednik trgovina na debelo in drobno d.o.o., Osluševci
6, matična številka 5764904, šifra dejavnosti
51.470, davčna številka 11492627.
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.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka za
prijavo terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Ignac Marinič, univ. dipl. ek., Svetozarevska 10/II, Maribor.

V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– DZS založništvo in trgovina d.d., Dalmatinova ulica 2, Ljubljana,
– Freecom d.o.o., Osojnikova cesta 21,
Ptuj,
– Eurograf d.o.o., Štrbenkova ulica 6, Velenje,
– Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana,
– Mitja Ciglar, Osluševci 6 – kot predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
19. 4. 2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 19. 4. 2005
St 29/2004
Os-11633/05
To sodišče je s sklepom St 29/2004 dne 1.
4. 2005 po uradni dolžnosti ustavilo stečajni
postopek nad dolžnikom Gostilna ob Dravi
Vinko Rakovnik s.p., Ožbalt 3, Ožbalt – v
stečaju, ker je bil stečajni dolžnik pred uvedbo stečajnega postopka dne 25. 10. 2004
izbrisan iz vpisnika samostojnih podjetnikov
pri Davčnem uradu Maribor, Izpostava Dravograd.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki
je bil določen za dne 11. 5. 2005 ob 10. uri,
se prekliče.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 4. 2005
St 6/2005
Os-11636/05
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2005 z dne 21. 4. 2005 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Gostinstvo d.o.o.,
Brezno 79, Podvelka.
II. V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
1. Republika Slovenija,
2. Gramis d.o.o., Noriška 3, Murska Sobota,
3. GMP d.o.o., Otiški Vrh 168, Šentjanž pri
Dravogradu,
4. Arica Oil, d.o.o., Legenska cesta 40a,
Slovenj Gradec,
5. Delavska zaupnica Ema Murko, Pohorska cesta 112, Vuzenica.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se določi Miran Ocepek, odvetnik iz Slovenj Gradca, Gučeva 1.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko
sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili, in
sicer v 30 dneh po objavi tega oklica, ter jo
morajo kolkovati z 2% sodno takso od višine
prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT
(100 točk) in največ 38.000 SIT (2.000 točk).
Prijava mora obsegati ﬁrmo in sedež upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino
v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo, prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane do dneva
začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo,
prijavijo terjatve v diskontirani višini na dan
začetka postopka.
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Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki, katerih terjatve so nastale po začetku postopka
prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov,
potrebnih, da je dolžnik med postopkom prisilne poravnave nadaljeval s proizvodnjo, in
upniki, ki so se s posebno pogodbo, sklenjeno
z dolžnikom, zavezali te terjatve zamenjati za
delnice oziroma deleže, pod pogojem, da bo
prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo
terjatve v roku 5 dni po sklenitvi pogodb o
konverziji terjatve v delnice oziroma deleže,
vendar najkasneje do začetka naroka za prisilno poravnavo.
V. Upnike opozarjamo, da lahko vložijo
pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 21. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 21. 4. 2005

St 11/2005
Os-11881/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 11/2005
z dne 22. 4. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Metalka Ptuj trgovina in storitve d.o.o., Rogozniška 7, Ptuj.
Odslej ﬁrma glasi: Metalka Ptuj trgovina
in storitve d.o.o., Rogozniška 7, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev ob dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka,
dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 14. julija
2005, ob 12.15, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 22. 4.
2005.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 22. 4. 2005

St 213/2004
Os-11637/05
To sodišče je s sklepom St 213/2004 dne
19. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Carver d.o.o. – v stečaju, Ljubljanska 45, Šmarje Sap, ker premoženje, ki
bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2005
St 307/2004
Os-11641/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Orodjarna Trbovlje d.o.o., Vodenska c. 49, Trbovlje za dne 23. 5. 2005 ob
13.30 v prostorih tukajšnjega sodišča, Slovenska 41, 9. nadstropje, sejna soba.
Upniki si lahko predlog načrta ﬁnančne reorganizacije 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 21. 4. 2005
St 28/2004
Os-11821/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v zadevi dolžnika INOP inženiring
industrijske opreme, projektiranje in konstruiranje, storitve z avto-dvigalom Krško
d.o.o., Cesta krških žrtev 135, Krško za dne
18. 5. 2005 ob 8.30 v razpravni dvorani IV/II
tukajšnjega sodišča, CKŽ 12.
Upniki si lahko vpogledajo načrt ﬁnančne
reorganizacije v sobi št. 218/II v času uradnih
ur vsak dan od 9. do 12. ure, v sredo pa tudi
od 13. do 15. ure.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 4. 2005
St 92/2004
Os-11822/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 92/2004 sklep z dne
22. 4. 2005:
Poravnalni senat na osnovi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev
po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu z določili
52. člena ZPPSL, razpisuje narok za prisilno
poravnavo med dolžnikom: Splošna gradbena dejavnost Daut Sahitaj s.p., Mariborska
86, Celje, ki bo dne 25. maja 2005 ob 12.30 v
sobi št. 106/I. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.

Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice,
ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka
naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 4. 2005
St 126/2004
Os-11823/05
To sodišče objavlja v postopku prisilne poravnave pod opr. št. St 126/2004 sklep z dne
22. 4. 2005:
1. Poravnalni senat na osnovi načrta ﬁnančne reorganizacije in vseh priloženih dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih
terjatev po 43. in 44/II členu ZPPSL, v skladu
z določili 52. člena ZPPSL, razpisuje narok za
prisilno poravnavo med dolžnikom: Ponudba,
Podjetje za trgovino, rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov d.o.o., Dobojska 1,
Celje in njegovimi upniki, ki bo dne 27. maja
2005 ob 10. uri v sobi št. 106/I. tukajšnjega
sodišča.
Upniki si lahko predlog ﬁnančne reorganizacije vpogledajo pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 123/a, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo poravnalnemu senatu; upniki – pravne osebe naj
glasovnici priložijo dokazilo, da jo je podpisal
zakoniti zastopnik oziroma oseba, pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se
bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 4. 2005
St 33/94
Os-11824/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 33/94 sklep z dne 22. 4. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Gala
trade, Trgovsko podjetje d.o.o., Mariborska 128, Celje – v stečaju (matična številka:
5545307, ID št. za DDV: SI17183553), se zaključi v skladu z določili 169/I člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Gala trade, Trgovsko podjetje d.o.o., Mariborska 128, Celje – v
stečaju (matična številka: 5545307, ID št. za
DDV: SI17183553), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 4. 2005
St 49/2001
Os-11825/05
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 49/2001 sklep z dne 22. 4. 2005:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Granula, Zlatarstvo d.o.o., Kidričeva 13, Celje
– v stečaju (matična številka: 5637856, ID št.
za DDV: SI15431100), se zaključi v skladu z
določili 169/I člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi izbris stečajnega dolžnika: Granula, Zlatarstvo
d.o.o., Kidričeva 13, Celje – v stečaju (matična
številka: 5637856, ID št. za DDV: SI15431100),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 4. 2005

Stran

St 20/2003
Os-11882/05
To sodišče je v stečajnem postopku nad
dolžnikom AH bar Einsiedler Mladen s.p.
– v stečaju, Kolodvorska cesta 45, Črnomelj s sklepom z dne 5. 4. 2005 pod opr.
št. St 20/2003 razrešilo stečajnega upravitelja
Ivana Kukarja, Ulica IVX. divizije 16, Metlika
in za stečajno upraviteljico imenovalo Olgo
Tanko, Goriča vas 95/a, Ribnica.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 22. 4. 2005
St 2/2005
Os-11883/05
To sodišče je s sklepom St 2/2005 z dne
22. 4. 2005 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Seal, Gostinstvo, storitve in trgovina
d.o.o., Drnovo 29b, Leskovec pri Krškem,
matična št. 5483298, šifra dejavnosti 27.530
in ga takoj zaključilo.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra pod vl. št. 1/01721/00.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v petnajstih dneh od objave tega oklica.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 22. 4. 2005
St 138/2004
Os-11884/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Avtopralni sistemi d.o.o., Kozjak nad
Pesnico 21c, Zgornja Kungota se v skladu z
99/I členom ZPPSL začne in takoj zaključi, saj
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne
zadošča niti za stroške tega postopka.
Šifra dejavnosti: 20.200, matična številka:
1195085000.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2005
St 123/2004
Os-11885/05
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Trgovina Marche, Fekonja Davorin
s.p., Na Devce 24, Miklavž na Dravskem
polju se v skladu z 99/I členom ZPPSL začne
in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 4. 2005

Stran
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St 2/2000
Os-11886/05
Stečajni postopek nad dolžnikom IPI, industrija plastičnih izdelkov d.o.o. – v stečaju, Spodnji Plavž 6d, Jesenice, se zaključi.
St 78/2004
Os-11887/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 78/2004 dne 22. 4. 2005 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Zukić Šeﬁk s.p. – raznašalec
časopisov, Dragonja 25, Sečovlje, vpisan v
register samostojnih podjetnikov pri DURS,
DU Koper, Izpostava Lucija, pri reg. vl. št.
75495, matična številka 5343595, šifra dejavnosti I/64.120.
V stečaju se pri dolžniku uporablja ﬁrma:
Zukić Šeﬁk s.p. – raznašalec časopisov, Dragonja 25, Sečovlje – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja se postavi Štefan
Veren, Stegne 35, Ljubljana.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Upnike pozivamo, naj z vlogo v dveh izvodih, s priloženimi dokazi v dveh izvodih in
predpisano takso, prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica za začetek stečajnega postopka.
Narok za preizkus terjatev bo 20. 7. 2005
ob 9. uri v razpravni dvorani št. 132/1 tukajšnjega sodišča, Ferrarska 9.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 22. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 22. 4. 2005
St 35/2004
Os-11888/05
To sodišče je s sklepom opr. št. St 35/2004
z dne 21. 4. 2005 začelo in takoj zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Textil Postojna
d.o.o., Pristaniška 14, Koper, matična št.
5561663, šifra dejavnosti 18.220.
Premoženje dolžnika, ki obsega denarna sredstva na transakcijskem računu (na
dan 21. 4. 2005 znašajo 110.796,46 SIT in
1.442,13 EUR), se za poravnavo stroškov do
začetka stečajnega postopka solidarno izroči
upnicam – predlagateljicam.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 4. 2005
St 131/2002
Os-11889/05
To sodišče v stečajnem postopku nad Upimo d.o.o., Ljubljana – v stečaju razpisuje 2.
narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki bo
dne 3. 6. 2005 ob 11. uri, soba 368/III tega
sodišča.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 4. 2005
St 283/2004
Os-11890/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 283/2004 dne 21. 4. 2005 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Unima Trgovina,
storitve in proizvodnja d.o.o., Povšetova
18, Ljubljana.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris
dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2005
St 130/2004
Os-11891/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št.
St 130/2004 dne 19. 4. 2005 zaključilo stečaj-
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ni postopek nad dolžnikom MMV Mega d.o.o.,
Študljanska ul. 25, Domžale.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev, ki
je bil določen za dne 11. 5. 2005 ob 13.15,
se prekliče.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris
dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
St 37/2005
Os-11892/05
To sodišče je s sklepom z dne 11. 4. 2005
pod opr. št. 37/2005 začelo postopek prisilne
poravnave nad dolžnikom Hotel Medijske Toplice d.d., turistično in gostinsko podjetje
Izlake, Medijske Toplice 1, Izlake, matična
številka 1306049, davčna številka 29459583,
šifra dejavnosti 55.100.
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, kolkovane s predpisano sodno takso.
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 (11. 4. 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 Andrej Razdrih, Celovška cesta 30, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Kota d.o.o., Petrovče 237, Petrovče,
– Pil d.o.o., Naselje na Šahtu 31, Kisovec,
– Elektro d.d. (PE Trbovlje), Gimnazijska
25, Trbovlje,
– Termo Shop d.o.o., Cesta talcev 5, Velenje,
– predstavnica delavcev Štefka Čulaja,
Hotel Medijske Toplice d.d., Izlake.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča dne 11. 4. 2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2005
St 79/2003
Os-12099/05
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
79/2003 dne 19. 4. 2005 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Vidok d.o.o., Brodišče 36, Trzin.
Nepremičnina, vpisana v vl. št. 1925, k.o.
Trzin, parc. št. 1264/2 – gozd, v izmeri 484 m2,
se prenese na Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris
dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 4. 2005

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Gumartvo Sečnik Matej s.p., Vrzdenec
20, Horjul, štampiljko pravokotne oblike z
napisom Gumarstvo Sečnik Izdelovanje
drugih izdelkov iz gume Sečnik Matej s. p.
Vrdenec 20, 1354 Horjul Tel.:061/749-065,
fax.:061/749-71, GSM.: 041/682-490, dav. št.
21593990. gns-186003
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Davčna uprava Republike Slovenije,
preklicuje malo štampiljko okrogle oblike, z
naslednjo vsebino: Republika Slovenija Ministrstvo za ﬁnance davčna uprava Republike Slovenije davčni urad Novo mesto št. 14.
Ob-11816/05

Priglasitveni list
Grum Darinka, Kolodvorska 5, Zagorje ob
Savi, priglasitveni list, opravilna št. 61-0744/02,
izdan dne 11.12.2002. gnd-185968
Osredkar Ignac, Črni vrh 6, Polhov Gradec, priglasitveni list, opravilna št. 28-2770/98,
izdan dne 1.9.1998. gnw-185849
Požar Melita s.p., Landol 36, Postojna,
priglasitveni list, opravilna št. 0411289/03.
gnu-185826
Štern Blanka, Novi trg 2, Celje, priglasitveni list, opravilna št. 51-0899/99, izdan dne
20.10.2003. gnq-185959

Potne listine
Božič Marija, Hruševo 112, Dobrova, potni
list, št. P00075044. gnk-186011
Božič Martina, Hruševo 112, Dobrova, potni list, št. P00064363. gnj-186012
Dolinar Gregor, Dragomelj 67/a, Domžale,
potni list, št. P00718713. gnz-185921
Dular Muhič Petra, Pod Trško goro
62, Novo mesto, potni list, št. P00689339.
gnr-186104
Fišer Darja, Šercerjeva 1, Velenje, potni
list, št. P00521236. gnl-186060
Gorec Manuel, Ob Mahovniški cesti 41, Kočevje, potni list, št. P00608722. gng-185890
Hren Janez, Drenov grič 171, Vrhnika, potni list, št. P00567502. gne-185892
Kolar Marija, Zgornji kozji vrh 27, Radlje ob
Dravi, potni list, št. P00175706. gnq-185930
Kolar Mateja, Zgornji kozji vrh 27, Radlje ob
Dravi, potni list, št. P00292754. gnr-185929
Krajnc Nataša, Dolge njive 8, Voličina, potni list, št. P00971279. gnr-185879
Kumer Klemen, Cesta 24. junija 21,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00499718.
gnf-186116
Logar Martin, Škrabčeva 8, Ljubljana, potni
list, št. P00602450. gnv-185950
Merc Hermina, Borštnikova ulica 47, Maribor, potni list, št. P00366427. gnh-185914
Merzel Pavel Peter, Ig 131/a, Ig, potni list,
št. P00161002. gnm-185934
Ovčar Barbara, Landek 9, Nova Cerkev,
potni list, št. P00859916. gnj-185912
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Pavlik Jelka, Cesta dveh cesarjev
108B, Ljubljana, potni list, št. P00835483.
gnn-186008
Rebec Sonja, Ul. Jožeta Pahorja 2, Sežana, potni list, št. P00745736. gnp-186031
Skornšek Pleš Aleš, Groharjeva 2/b, Ljubljana, potni list, št. P00886507. gne-185967
Slavec Jolanda, Knežak 150/a, Knežak,
potni list, št. P00444366. gnh-186039
Štagar Srečko, Kovinarsko naselje 3, Trbovlje, potni list, št. P00626469. gng-186115
Turniški Marja, Žibernik 33, Rogaška Slatina, potni list, št. P00972972. gnp-185981
Ukmar Kristijan, Gradišče nad Pijavo gorico 30/b, Škoﬂjica, potni list, št. P00147995.
gnx-186048
Vidic Josip, Sneberska cesta 4A, Ljubljana-Polje, potni list, št. P00866779.
gnh-185864
Zajc Jasmina, Žimarice 54, Sodražica, potni list, št. P00428902. gnq-185955
Zorić Željko, Gradišče nad Pijavo Gorico 193, Škoﬂjica, potni list, št. P00835200.
gnr-185954

Osebne izkaznice
Ameršek Vekoslava, Patizanska cesta 22A,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000514582.
gnv-186025
Arvaj Antonija, Glavna 63, Beltinci, osebno
izkaznico, št. 000125351. gnx-186023
Babnik Ana, Gaberje 68, Dobrova, osebno
izkaznico, št. 000738500. gnd-185918
Banič Žiga, Podbočje 64, Podbočje, osebno izkaznico, št. 001384829. gnk-186086
Blaževič Amalija, Grablovičeva 36, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001225845.
gnz-185946
Brečko Regina, Zgornja Rečica 4, Laško,
osebno izkaznico, št. 00813522. gng-185915
Breznikar Ana, Marija Reka 32, Prebold, osebno izkaznico, št. 000548900.
gne-186042
Brglez Rajko, Brilejeva ulica 8, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001351046.
gnx-185948
Brumat Jožef, Arčoni 3, Renče, osebno izkaznico, št. 001142048. gnc-185869
Brvar Martina, Farčnikova 20, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 000902269.
gny-186047
Cebe Vito, Loka 37, Starše, osebno izkaznico, št. 000787141. gnj-186037
Cek Nevenka, Glavarjeva ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000186609.
gnj-185862
Cigoj David, Malovše 37, Črniče, osebno
izkaznico, št. 001339892. gnu-186026
Colja Ernest, Srebrničeva 4, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 000182635.
gnq-185880
Čeak Dušan, Pleteršnikova 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001041540.
gni-186013
Čelikovič Aleš, Balos 5, Tržič, osebno izkaznico, št. 120430. gnr-185904
Čepin Peter, Titova cesta 116, Senovo, osebno izkaznico, št. 000481417.
gnn-186033
Dragan Robert, Golobinjek 26, Mirna Peč, osebno izkaznico, št. 001189081.
gny-186022
Dragar Aleš, lackova cesta 76, Maribor, osebno izkaznico, št. 001756133.
gny-186072
Dular Muhič Petra, Pod Trško goro 62,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. 001831142.
gnq-186105

Florović Damjan, Ulica Vide Pregarčeve 23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000673833. gnu-185876
Frank Marija, Prelože 24, Prem, osebno
izkaznico, št. 001424327. gns-185903
Gaber Mateja, Pongrac 141, Griže, osebno izkaznico, št. 001759336. gnn-186058
Gamze Cvetko, Dupleška cesta 7, Maribor, osebno izkaznico, št. 001682488.
gnm-186084
Glavnik Katarina, Topniška 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000089752.
gnp-186006
Gorza Ana, Brodarjev trg 2, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000067740. gnk-185861
Hramec Mojca, Gavce 3, Šmartno ob
Paki, osebno izkaznico, št. 001473501.
gnu-185901
Ivančič Anica, Hrastovec 19, Zavrč, osebno izkaznico, št. 001776268. gnk-185886
Jakšič Jože, Buč 28A, Laze v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 001179657. gnk-185936
Jarc Ivan, Zgornja Selnica 8, Selnica ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000631457.
gnk-186036
Jenček Sonja, Grahovo 54, Grahovo, osebno izkaznico, št. 001369113. gnm-185909
Jesih Maks, Sejanci 6, Sveti Tomaž, osebno izkaznico, št. 000711653. gny-185872
Jesih Marta, Sejanci 6, Sveti Tomaž, osebno izkaznico, št. 000714298. gnx-185873
Jud Simon, Trubarjeva 4, Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000108883. gnb-186045
Kaplan Ivica, Tesarska 5/b, Kočevje, osebno izkaznico, št. 001357294. gnk-186061
Karahmet Džemail, Bohovska ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001748495.
gnw-186024
Kete Irena, Žapuže 36, Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 000148654. gnf-185866
Knuplež Franc, Jelenče 29, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001024695.
m-571
Koprena Ljiljana, Vojkova cesta 91, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000884415.
gnm-186109
Korenak Leonida, Lokovica 101, Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001719136.
gnq-186055
Košmerl Roman, Cankarjeva cesta 46,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000361991.
gnq-186030
Kramar Nika, Hrušica 126, Hrušica, osebno izkaznico, št. 000362192. gns-186028
Kranjec Irena, Požarnice 42, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 000203827.
gnn-186108
Kričej Ivanka, Kidričeva 55/a, Velenje, osebno izkaznico, št. 001335002. gnp-186056
Križnik Marija, Škvarčeva ulica 4, Celje, osebno izkaznico, št. 001081658.
gne-185917
Krnc Marjan, Hom 10, Šentrupert, osebno
izkaznico, št. 001722718. gnl-185860
Kurnik Barbara, Nebova 29, 2229 Malečnik, osebno izkaznico, št. 000373722.
gnc-186019
Levičnik Uroš, Kidričeva cesta 6, Litija, osebno izkaznico, št. 001830933.
gnv-186050
Likar Igor, Podljubelj 170, Tržič, osebno izkaznico, št. 000943766. gnw-185974
Majerle Albina, Pohorskega bataljona 43,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000018385.
gnp-185885
Maksimović Mateja, Heroja Šlandra 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 991662458.
gnm-185834
Mauricio Adam, Pot na Črno 29, Vodice, osebno izkaznico, št. 000270884.
gnt-185877
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Merzel Pavel Peter, Ig 131/a, Ig, osebno
izkaznico, št. 000660014. gnl-185935
Milošević Violeta, Rusjanov trg 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000331249.
gng-186090
Modrijančič Zdenka, Ukmarjeva ulica 16,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico, št.
000730691. gnb-185870
Mohorič Sonja, Podreber 12/a, Naklo, osebno izkaznico, št. 000464231. gno-185832
Mrak Bernardka, Žabnica 1, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 001544148.
gnl-186110
Muhič Zara, Pod Trško goro 62, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001795278.
gnp-186106
Muzga Darko, Dežmanova 3, Lesce, osebno izkaznico, št. 001334140. gne-186017
Okoren Jože, Grablovičeva 38, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000204214.
gnv-185925
Ovčar Barbara, Landek 9, Nova Cerkev, osebno izkaznico, št. 001373892.
gnk-185911
Papler Tina, Jelovška ulica 19A, Radovljica, osebno izkaznico, št. 000102817.
gnp-185881
Pasar Milka, Ulica koroškega bataljona
3, Ljubljana-Črnuče, osebno izkaznico, št.
001834346. gni-185938
Pavlič Sergij, Pot v gaj 7, Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št. 000902446.
gnz-185871
Petrinčič Andrej, Šegova ulica 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000762515.
gnw-185874
Plut Aleš, Celovška 189, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000159178. gnn-185958
Pogačar Branka, Pavšičeva 26/a, Logatec, osebno izkaznico, št. 000785968.
gnv-185900
Potočnik Boštjan, Gabernik 37, Zgornja
Polskava, osebno izkaznico, št. 001602599.
gni-185888
Praća Dijana, Cesta na Markovec 14,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico, št.
001473286. gns-185878
Predovič Gabrijela, Bereča vas 15A,
Suhor, osebno izkaznico, št. 000828199.
gnl-186010
Ropič Kornelija, Brezno 8/a, Podvelka, osebno izkaznico, št. 000372762.
gno-185982
Ropoša Jakob, Mlinska 3, Veržej, osebno
izkaznico, št. 001372776. gnf-186016
Rozman Bor, Skalica 17, Kranj, osebno izkaznico, št. 001390384. gng-185865
Serk Emil, Sladki vrh 6, Sladki Vrh, osebno
izkaznico, št. 192685. m-576
Sirnik Slavica, Ulica bratov Učakar 96,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001562224.
gno-186057
Skubic Boštjan, Srednja Bela 7, Preddvor, osebno izkaznico, št. 001276217.
gnt-186077
Skubic Karmen, Srednja Bela 7, Preddvor, osebno izkaznico, št. 001242167.
gnr-186079
Slokan Katja, Litijska cesta 54/p, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001483200.
gno-186032
Smrečnik Samo, Košnica pri Celju 28B,
Celje, osebno izkaznico, št. 000297928.
gnq-185905
Softić Suljo, Cesta dveh cesarjev 104/r,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000580714.
gnb-185945
Starman Dušan, Galetova 8, Kranj, osebno izkaznico, št. 000150760. gnd-186043
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Sulič Božo, Smrjene 180, Škoﬂjica, osebno izkaznico, št. 000345766. gno-186007
Šarkezi Jožef, Gorička 96, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 000280671.
gno-185882
Šatur Franc, Zgornj Kraj 1, Prevalje, osebno izkaznico, št. 000347037. gnb-186020
Šifrer Janez, Prištinska 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000100261. gni-186038
Špacapan Andreja, Dolga reber 2, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 000604214.
gnm-185884
Štancar Viktor, Valjavčeva 13, Kranj, osebno izkaznico, št. 000594901. gnl-185910
Šterk Franc Leopold, Viniška cesta 24,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000715448.
gno-186082
Tanko Jože, Ob Koprivnica 25, Celje, osebno izkaznico, št. 001579751. gnc-185894
Tomkiewicz Mitja, Linhartova 66, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000282299.
gni-185913
Tratenešek Stanislava, Maistrova ulica
8, Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000388710. gnm-186059
Trobec Anina, Kamniška 44, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001223852.
gnh-186114
Turniški Marja, Žibernik 33, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 001597873.
gnr-185979
Verbič Frančišek, Zapuška 43, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000631675.
gnj-185937
Vrbanić Sanja, Cesta na Brdo 39,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000823712.
gnz-185896
Zorko Valerija, Kasaze 65, Petrovče, osebno izkaznico, št. 001361129. gnw-186049
Žiković Jože, Sečovlje 83, Sečovlje Sicciole, osebno izkaznico, št. 001218159.
gnj-185887
Žnidaršič Andreja, Smelijevo naselje
56, Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
001694485. gnp-185931
Žučko Alison, Ojstro 13, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 001120505. gnt-186002

Vozniška dovoljenja
Babnik Ana, Gabrje 68, Dobrova, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 514046, reg. št.
91845. gne-185942
Ber Matic, Na postajo 25, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1554370, izdala UE
Ptuj. gnb-185845
Bertalanič Karel, Titova 71, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S743138, izdala UE Jesenice. gnd-185843
Bobnar Špela, Gor. vas - Reteče 70, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20541, izdala UE Škofja Loka. gnv-185850
Borovnik Zdenka, Drevesniška ulica 9, Rače, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1968730, reg. št. 46854.
gng-186040
Brglez Rajko, Brilejeva ulica 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1717170,
reg. št. 20043. gny-185947
Capuder Pavla, Sp. Koseze 12, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S355485, reg. št. 3488, izdala UE Domžale.
gnx-185998
Čebašek Bojan, Sr. Bela 9A, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S737179,
reg. št. 28617, izdala UE Kranj. gnd-185993
Ćerimović Sulejman, Žorgova ulica 96,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH,
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št. S 1596887, reg. št. 168515, izdala UE
Ljubljana. gnm-186009
Debevec Tadej, Reška cesta 6A, Prestranek, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1685127, izdala UE Postojna. gnp-185856
Dević Slavko, Neubergerjeva ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št. S 1797073, reg. št. 151335, izdala UE Ljubljana. gnh-185939
Dikič Marija, Pivska 5, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št. 14708.
gny-185997
Dolenc Sebastjan, Detelova 2, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
29172, izdala UE Novo mesto. gnb-185920
Dragar Aleš, Lackova cesta 76, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1444279, reg. št. 103859, izdala UE Maribor.
gnw-186074
Đogič Elvir, Goriška 47, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S001818038, reg. št. 26974, izdala UE Velenje. gnc-185919
Đulić Esmir, Mrazovac 75, BIH, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1570948, reg. št.
47436, izdala UE Nova Gorica. gnr-186004
Gabrič Nejc, Štalcerji 19, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št. S
1655092, reg. št. 13983, izdala UE Kočevje.
gny-185897
Gergar Rajko, Celovška cesta 264, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1596329, reg. št. 254183, izdala UE Ljubljana.
gnf-185916
Golčer Jožef, Prešernova cesta 17, Oplotnica, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH, št.
S000259651, reg. št. 6934. m-570
Golob Peter, Drstelja 38, Destrnik, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S2129970, izdala UE Ptuj. gni-185988
Horvat Dušan, Moščanci 76, Mačkovci,
vozniško dovoljenje, št. S1743272, reg. št.
30247. gnh-186014
Horvat Jožef, Trnje 95, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št. 17347,
izdala UE Lendava. gnr-186029
Hren Janez, Drenov grič 171, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 16712,
izdala UE Vrhnika. gnd-185893
Jud Simon, Trubarjeva 4, Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 10674,
izdala UE Črnomelj. gnc-186044
Kaplan Ivica, Tesarska 5/b, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 711152, reg. št.
9137, izdala UE Kočevje. gnj-186062
Karahmet Džemail, Bohovska ulica 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S
1493238, reg. št. 107520, izdala UE Maribor.
gnt-186027
Kete Irena, Žapuže 36, Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1305721, izdala
UE Ajdovščina. gnd-185868
Klobas Boštjan, Smrekarjeva 55, Izola Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12293, izdala UE Piran. gnr-185854
Kolenc Jože, Kozinova cesta 7, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. S
1396451, reg. št. 9089, izdala UE Grosuplje.
gnu-186001
Košmerl Roman, Cankarjeva cesta 46,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S001514383, reg. št. 5870, izdala UE Metlika. gnz-185996
Kovač Erna, Suha pri Predosljah 28, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S638823,
reg. št. 23269. gnt-185852
Kozlovič Simon, Vanganelska cesta 79C,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
SI 48962, reg. št. 29450. gng-186015

Kozomara Marija, Cesta Maršala Tita 39,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1022392, izdala UE Jesenice. gng-185840
Kožar Luka, Ob Savi 2, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 2114668, reg. št.
256912, izdala UE Ljubljana. gnw-186099
Kralj Ivan, Prešernova cesta 20, Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
700231, reg. št. 7416, izdala UE Domžale.
gns-186053
Kramar Nika, Hrušica 120, Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S1789206,
izdala UE Jesenice. gnb-185995
Kržan Meta, Jamska ulica 27, Mirna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S001732870, reg.
št. 13587, izdala UE Trebnje. gnv-186100
Kurnik Barbara, Nebova 29, 2229 Malečnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1936224, reg. št. 117404. gnz-186021
Ličen Sabina, Zg. Škoﬁje 54A, Škoﬁje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1126542,
reg. št. 25637. gnc-185994
Ljubanić Marija, Brodarjev trg 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1868958, reg. št. 252009. gnr-186054
Maček Matija Andrej, Maistrova ulica 30,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 1765467, reg. št. 41485, izdala UE Maribor.
gnm-186034
Maleš Aleksander, Murnova ulica 1, Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S001882999, reg. št. 25193.
m-560
Martinčič Špela, Polica 45, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S125420, reg.
št. 8030, izdala UE Grosuplje. gno-186107
Matanovič Mirko, Oljčna pot 6, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 24078,
reg. št. 25483. gnc-185844
Mesec Barbara, Betajnova 16, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
reg. št. 9673, izdala UE Vrhnika. gnb-185895
Mikša Magdalena, Beograjska 37, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1851273, reg. št. 33843, izdala UE Maribor. gno-185907
Mikša Silvester, Nusdorferjeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2099054, reg. št. 200662,
izdala UE Ljubljana. gni-186113
Modrijančič Zdenka, Ukmarjeva ulica 16,
Portorož - Portorose, vozniško dovoljenje,
št. SI 51146, reg. št. 2965, izdala UE Piran.
gny-185847
Mohorko Darja, Ulica Franja Kozarja 35,
Veržej, vozniško dovoljenje, št. S2060711,
reg. št. 4115. gnf-185841
Moravec Dolores, Grilčeva ulica 26, Idrija,
vozniško dovoljenje, št. S 1090302, reg. št.
10859. gnp-185906
Moškun Nina, Metliška cesta 24, Semič,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 12899,
izdala UE Črnomelj. gnu-185976
Necin Romana, Cundrovec 23, Krška vas,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 13166,
izdala UE Brežice. gnk-186111
Papler Tina, Jelovškova ulica 19A, Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1303710, reg. št. 26333. gni-185838
Pavlič Goran, Stjenkova 10, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, št. SI 54721.
gnx-185848
Pejič Slavko, Vena Pilona 12, Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 42522, izdala UE ,. gns-185853
Pekmezović Mirza, Gozdna ulica 3, Rače,
preklic duplikata vozniškega dovoljenja, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 2177376, reg. št.
113747, izdala UE Maribor. gnf-186041
Pelhan Janez, Gumnišče 8A, Škoﬂjica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
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S2082149, reg. št. 160151, izdala UE Ljubljana. gnq-185830
Pušaver Štefan, Stari Grad 72, Makole, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEFGH, št. S002104626, reg. št. 11682.
m-m-561
Rebec Urška, Prešernova 46, Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1322568, reg.
št. 26713. gnj-185837
Rinderer Roland, Skakovic 32A, Cankova, vozniško dovoljenje, št. S1146017, reg. št.
22071. gnz-185846
Ropič Kornelija, Brezno 8/a, Podvelka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9523,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnm-185984
Rozman Bor, Skalica 17, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 518187, reg. št.
18783, izdala UE Kranj. gne-185867
Sarkič Erik, Rodik 41, Kozina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 15492, izdala UE
Sežana. gnu-185851
Slatinšek Miha, Radmirje 34, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
reg. št. 8190, izdala UE Mozirje. gnw-185899
Sternad Lemut Melita, Potoče 41, Dobravlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S205632, reg. št. 14073, izdala UE Ajdovščina. gnh-185889
Sternad Uroš, Janeževa gora 6, Selnica
ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001557545, reg. št. 8952. m-569
Strojanšek Franci, Podvrh 56, Braslovče, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1953931, izdala UE Žalec. gnx-185898
Sušek Puklavec Martina, Knupleževa ulica
10, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S001833076, reg. št. 5300. m-581
Šahinović Husnija, Šmartinska cesta 135C,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1612018, reg. št. 207018. gnv-185875
Šega Uroš, Vesela gora 12, Šentrupert, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001556154, reg. št. 11288, izdala UE Trebnje. gnl-186035
Škerlavaj Marko, Sončna 11, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 36184.
gne-185992
Šuster Dušan, Cafova ulica 10, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S001885382, izdala UE
Lenart. gng-185990
Teodorović Slađan, Sternenova ulica
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2026613, reg. št. 265979.
gnj-186112
Tomažič Nataša, Vranji vrh 3A, Sladki Vrh, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S001326928, reg. št. 6197. m-578
Tovšak Gregor, Šentilj pod Turjakom 81B,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, reg. št. 16053, izdala UE Slovenj Gradec. gnv-186000
Vajda Jani, Dravska 20, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h GH, št. S2063678,
izdala UE Ptuj. gnh-185989
Vidmar Alenka, Ižanska cesta 280/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 2116966, reg. št. 211857, izdala
UE Ljubljana. gnu-185951
Vinder Štefan, Malnarjevba ulica 42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
169348, reg. št. 165173, izdala UE Ljubljana.
gnn-185858

Gjuras Branko, Žibernik 27, Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Boris Kidrič Celje. gny-185922
Gnilšek Silvo, Ulica Ruške čete 14, Ruše,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje tehniške šole Maribor, izdano leta 1985. m-582
Gobec Mihael, Sončna ulica 6, Šmarje pri
Jelšah, zaključno spričevalo Srednje strojne in poklicne šole Celje - prometni tehnik.
gnf-185891
Gracelj Srečko, Tomšičeva ulica 9, Slovenj Gradec, indeks, št. 11120096191, Višja
strokovna šola Slovenj Gradec, - poslovni sekretar. gnv-185829
Herga Miran, Krčevina pri Vurbergu 14A,
Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za gostinstvo in turizem, izdano leta
1997. m-579
Iglič Sonja, Prevoje pri Šentvidu 131, Lukovica, spričevalo o zaključnem izpitu in indeks
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano leta
1989, izdano na ime Jarc Sonja. gno-185857
Jambrošić Antun, Ferketinec 47, Čakovec,
Hrvaška, spričevalo o zaključnem izpitu Center strokovnih šol Ljubljana, izdano leta 1981.
gnu-185926
Jošt Marko, Strahinj 65, Naklo, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje trgovske šole Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Ljubljana, izdano leta 2001. gny-186051
Jošt Marko, Strahinj 65, Naklo, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje elektro in strojne
šole Kranj, izdano leta 1995. gnt-186052
Kastelic Andrej, Krožna pot 11, Otočec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Novo mesto, izdano leta 1996.
gnp-185956
Kekec Bojana, Novo naselje 31, Bistrica
ob Dravi, indeks, št. 93360628, Fakulteta za
gradbeništvo. m-563
Kelhar Robertina, Zabukovica 46, Griže,
spričevalo 1. letnika Vrtnarske šole v Celju cvetličar, izdano leta 2003. gnf-186091
Klobučar Aleksandra, Ljubljanska 14, Kočevje, spričevalo Srednje gostinske šole, Radovljica, izdano leta 1997. gnh-185964
Knap Bogdan, Solčava 49, Solčava, spričevalo o končani OŠ Blaža Arniča Luče, izdano leta 1989. gnn-185908
Lever Hermina, Titov trg 3, Postojna, od 1
do 8. razreda OŠ Miroslava Vilharja Postojna.
gns-185928
Lipovšek Andrej, Breg 34, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. letnika
Srednje tehniške šole Maršala Tita Celje, izdano leta 1992. gni-186088
Logar Nada, Veljka Vlahoviča 43, Maribor,
spričevalo 1. letnika GSKŠ Ruše, izdano leta
1998. m-566
Markežič Marija, Škocjanska pot 34, Koper - Capodistria, indeks, Višja šole Doba.
gnh-185839
Mele Suzana, Cesta 4. maja 9, Cerknica, spričevalo 7. razreda OŠ Notranjski odred
Cerknica, izdano leta 1982, izdano na ime Ris
Suzana. gnf-185966
Pejovič Vera, Vodopivčeva 5, Koper - Capodistria, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1976. gnt-185977
Premrl Danijela, Rogoška 21, Miklavž na
Dravskem polju, indeks, št. 61116919, Pedagoške fakultete. m-556
Pustotnik Primož, Prvomajska ulica 9,
Kamnik, diplomo Ekonomske fakulteta, leto
izdaje 1996. gnc-185944
Raner Zvezdana, Zg. Ščavnica 125, Sv.Ana v Slov.goricah, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje živilske šole, izdano leta 2000 in
2001. m-572

Zavarovalne police
Adriatic zavarovalna družba d.d. Koper
preklicuje veljavnost sledečih zavarovalnih
dokumentov: ZK št. 01089541 – 1 kos; PV-2
št. 00024123 – 1 kos. Ob-11813/05

Bele Danijel, Stranska vas 58, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 40 274299, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnk-185961
Bizjak Grega, Zg. Bitnja 29, Žabnica, zavarovalno polico, št. 720049 s šifro
00101720049, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. gnx-185823
Brula Helena, Seidlova cesta 58, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 1041923, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnb-185970
Dević Slavko, Neubergerjeva ulica 16,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 1406589, izdala zavarovalnica Adriatic. gnf-185941
Dobrila Tomaž, Lukežiči 1F, Renče, zavarovalno polico, št. 41403000701. gnw-185824
Flis Franc, Sp. Gruškovje 3, Slovenske
Konjice, zavarovalno polico, št. 705767, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnc-185969
Gulje Jožef, Ul. prekomorskih brigad 10,
Postojna, zavarovalno polico, št. 271792, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnv-185825
Jeričevič Andrej, Turnerjeva 32, Maribor,
zavarovalno polico, št. 699880, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.. m-575
Kodrič Bojan, Milana Majcna 49, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 1008488, izdala zavarovalnica Tilia. gnw-185999
Lukančič Boštjan, Igriška ulica 3, Žiri, zavarovalno polico, št. 251098, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gnt-185827
Pečovnik Adela, Fram 43, Fram, zavarovalno polico, št. 716368, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d.. m-583
Pongračič Vesna, Hercagova 7, Ptuj, zavarovalno polico, št. AO 00101713117, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. m-558
Puntar Srečko, Ulica Anke Salmičeve 73,
Krško, zavarovalno polico, št. 00101722208,
izdala
zavarovalnica
Slovenica
d.d..
gnp-185831
Radovan Dubravko, Dole pri Škoﬂjici 17,
Škoﬂjica, zavarovalno polico, št. 997116, izdala zavarovalnica Tilia. gni-185963
Svetek Rok, Štepanjska cesta 6A, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 320923, izdala
zavarovalnica Tilia d.d.. gnn-185883
Štefabič Bojan, Fram 4, Fram, zavarovalno
polico, št. 40 254218, izdala zavarovalnica
Tilia d.d.. m-573
Taferner Milan, Počehova 29C, Maribor,
zavarovalno polico, št. 257390, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. m-567
Udovč Jože, Hrušica 49, Novo mesto, zavarovalno polico, št. 1017751. gnz-185971
Vidmar Alenka, Ižanska cesta 280/a, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 286503, izdala zavarovalnica Tilia. gnt-185952
Wolf Matija, Kidričeva 19, Črnomelj, zavarovalno polico, št. 988402, izdala zavarovalnica Tilia d.d.. gns-185828
Zlatar Borut, Sv. trije Kralji 29, Radlje ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 777276, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d.. gnn-185983

Spričevala
Aleksejev Igor, Kamniška graba 3, Kamnica, diplomo SERŠ, smer računalniški tehnik,
letnik 1985. m-559
Čeh Polona, Borštnikova 55, Maribor, izkaz OŠ Tabor I Maribor. gnd-185943
Gabrovšek Petra, Vrzdenec 104, Horjul, spričevalo 2. letnika Srednje poklicne in
strokovne šole Bežigrad, izdano leta 2002.
gnx-185923
Gazibegović Hana, Brodarjev trg 13, Ljubljana, izkaz od 1 do 7. razreda OŠ Martina
Krpana v Ljubljani. gni-185863
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Rat Benjamin, Tolsti vrh 25, Ravne na Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje kovinarske šole. gnk-185836
Reja Armando, Spodnje Škoﬁje 148, Koper - Capodistria, zaključno spričevalo Gimnazije Ivana Cankarja v Ljubljani, izdano leta
1980. gnt-185927
Rožman Marinka, Lipovci 177, Beltinci,
maturitetno spričevalo Pedagoške gimnazije
v Murski Soboti, izdano leta 1979, izdano na
ime Zver Marinka. gnl-185985
Srebrnič Dušan, Cankarjeva 48, Nova
Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika Poklicne
kovinarske šole, izdano leta 1978 in 1979.
gnv-185975
Šahirović Jasmina, Cesta dveh cesarjev
104/c, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Srednje frizerske šole v Ljubljani, izdano leta
1998, 1999 in 2000. gno-185957
Špiler Maša, Trg svobode 9, Ravne na
Koroškem, spričevalo 3. letnika Poklicne in
srednje ekonomske šole, izdano leta 2004.
gnz-186046
Tenčič Bruno, Sečovlje 24, Sečovlje - Sicciole, spričevalo OŠ Delavski univerzi, izdano
leta 1982. m-580
Vidovič Štefanija, Sp. Leskovec 11, Zgornji
Leskovec, spričevalo o zaključnem izpitu Trgovske šole Ptuj, izdano leta 1980. m-577
Vusič Ivan, Sokolska 62, Maribor, spričevalo 1. in 2. letnika Gradbene poklicne šole
Maribor, izdano leta 1979 in 1980. m-564

Ostali preklici
Bertoncelj Branko, Mišače 2, Kamna Gorica, delovno knjižico. gnq-185980
Budimir Mojca, Prušnikova 6, Ljubljana-Šentvid, študentsko izkaznico, št.
20980369, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnt-186102
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Dević Slavko, Neubergerjeva ulica 16,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, št. 0213-00417/00, izdala 24.2.2000.
gng-185940
Drevenšek Marijan, Ormoška cesta 2, Ptuj,
delovno knjižico. gnl-185835
Držaj Bojan s.p., Brstje 14/b, Ptuj, dovolilnico, št. G002620, izdano za cestni transport
v Rusko Federacijo. gnq-185855
Elektro Maribor javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor preklicuje uradni obrazec
– računi s serijsko št. od 45281 do 45519, ki
vsebujejo emblem družbe Elektro Maribor d.d.
Ob-11814/05
Fiškovec Aleš, Senčna vas 10B, Mežica,
delovno knjižico. gnj-185987
Galič Dejan, Novakova ulica 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41980177, izdala
Medicinska fakuleta v Ljubljani. gnw-185924
Giacomelli Valentina Otja, Cesta na Laze
23, Ljubljana, potrdilo o stokovnem izpitu za
poklic zdravnice, izdalo Ministrstvo za zdravstvo, 28. maja 2000 v Ljubljani. gnw-185949
Huzjak Alojz, Morje 3, Fram, delovno knjižico. m-568
JAVNKO KOMUNALNO PODJETJE LOG,
DOBJA VAS 187, Ravne na Koroškem, potrdilo o priglasitvi prevozov za lastne potrebe, št.
G 2001002 za vozilo z reg. št. SG 28-81C, ki
ga je 9.4.2003 izdala GZS. gnf-185991
Kereži Anita, Regentova ulica 2, Maribor,
delovne knjižice št. 10074, izdano na Tornar
Anita. m-565
Kolar Matjaž, Vina Pilona 8, Koper - Capodistria, delovno knjižico. gns-185978
Kržan Meta, Jamska ulica 27, Mirna,
študentsko izkaznico, št. 26105480, FDG.
gnu-186101
Machtig Mitja, Zg. Pirniče 10D, Medvode,
študentsko izkaznico, št. 41980133, Medicinska fakulteta. gnd-186018
Musa Željko, Ivana Suliča 4B, Šempeter
pri Gorici, delovno knjižico. gnl-185960

Panič Dragan, Tavčarjeva 1B, Jesenice,
delovno knjižico. gny-185972
Pekolj Stanislav, Gustinčičeva 8, Kamnik,
delovno knjižico. gnm-185859
Plavec Marija, Šolska 9, Limbuš, potrdila o
vpisu v delniško knigo, št. 2042, Telekominik,
sistem Radvanje Limbuš. m-562
Republika Slovenija, Ministrstvo za ﬁnance, Carinska uprava RS, Šmartinska 55, 1523
Ljubljana, preklicuje službeno izkaznico delavca Šimšić Milosava, zap. št. 1813, izdano dne
2. 4. 2002. Ob-11815/05
Rudolf Božena, Vilharjeva ulica 11, Logatec, delovno knjižico. gnq-186005
Sever Janez, Tržna ulica 6, Ljubljana, vpisni list za čoln, št. 26251-1911/81-02 z dne
25.10.2002 za čoln KP 2131. gns-185932
Sever Janez, Tržna ulica 6, Ljubljana, potrdilo o preizkusu znanja, št. 02/13-472/94.
gnn-185933
Špende Boštjan, Hrvatini 36, Ankaran - Ankarano, delovno knjižico. gnn-185833
Trajkovski Stojan, Ul. Emila Driolia 7, Izola
- Isola, delovno knjižico. gnx-185973
TRANS FELIX, Jelnikar Feliks s.p., Cesta
ob potoku 19, Brezovica pri Ljubljani, CEMT
dovolilnice in pripadajočega CEMT zvezka,
št. 552 za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu za leto 2004. gni-185842
Vertačnik Darko, Dobrava pri Konjicah 33,
Slovenske Konjice, delovno knjižico, št. 15176,
izdala UE Slovenske Konjice. gnk-185986
Vidmar Alenka, Ižanska cesta 280/a, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 20960595, izdala Pravna fakulteta v Ljubljani. gns-185953
Vrhovac Snežana, Zalog 25, Novo mesto,
delovno knjižico. gny-185822
Zupanc Sonja, Titova 68, Jesenice, študentsko izkaznico, št. 16314, Fakulteta za
upravo. gng-185965
Žokvić Anita, Čardak 4, Črnomelj, študentsko izkaznico, št. 11250120100, Višja stokovna šola za komercialiste, Inter-es d.o.o..
gnj-185962
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